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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BÌNH 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lục Bình, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán công trình: Nhà văn hóa thôn Lủng Chang 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 

 

Căn cứ luật tổ chức luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị đinh số: 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG;  

Căn cứ Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 14/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân xã Lục Bình về việc Thông qua danh mục thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào 

DTTS giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số: 1307/UBND-TCKH ngày 22/7/2022 của UBND 

huyện Bạch Thông về rà soát thống nhất danh mục thực hiện các chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 1455/UBND-TCKH ngày 03/8/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc lập dự toán chi tiết các danh mục, dự án thuộc Dự án 4 đầu 

tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân 

tọc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 10/8/2022 của Tổ thẩm định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán công trình:  Nhà văn hóa thôn Lủng Chang với 

các nội dung chủ yếu sau:   

1. Tên công trình: Nhà văn hóa thôn Lủng Chang. 

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Lục Bình. 
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3. Nội dung:  

- Thay thế mái Fibrô xi măng bằng mái tôn. 

- Thay thế hệ thống cửa chính, cửa sổ. 

- Cào bóc và trát hoàn thiện các phần tường bong tróc. 

- Sơn tường. 

- Bậc tam cấp. 

- Thay thế hệ thống điện, quạt, bóng đèn. 

(Có dự toán chi tiết kèm theo) 

4. Địa điểm xây dựng: Thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông. 

5. Tổng vốn đầu tư: 162.800.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai 

triệu, tám trăm nghìn đồng./.) 

6. Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương chình DTTSMN. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

Điều 2. Ban quản lý xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng 

thi công và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán xã, Ban 

quản lý thực hiện các chương trình MTQG xã và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử : 

- Như điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Kho bạc Nhà nước Bạch Thông; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ban quản lý xã; 

- Ban Giám sát cộng đồng xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VP UBND xã.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu  
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