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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 11  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán công trình: Nhà văn hóa thôn Bản Piềng 
 

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 Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của tỉnh Bắc Kạn về 
giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021 – 2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện 
các chương trình MTQG; 

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc Ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các 
chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 02/10/2022 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quản lý dự án đối với các dự án đầu tư 
xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng Bắc 
Kạn về việc phê duyệt bổ sung hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự 
án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Văn bản số 2114/UBND-TCKH ngày 21/10/2022 của UBND huyện 
Bạch Thông về đôn đốc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán các công 
trình dự kiến khởi công năm 2023; 

Căn cứ nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 về việc thông qua điều 
chỉnh quy mô danh mục, địa điểm các công trình thuộc Chương trinh MTQG xây 
dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào DTTS 
và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Ban quản lý thực hiện các chương trình MTQG xã Lục 
Bình tại tờ trình số 29/TTr-BQL ngày 09/11/2022 về phê duyệt dự toán công trình: 
Nhà văn hóa thôn Bản Piềng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán công trình: Nhà văn hóa thôn Bản Piềng với các 
nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Nhà văn hóa thôn Bản Piềng 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Lục Bình  
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3. Địa điểm xây dựng: Thôn Bản Piềng, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, 
tỉnh Bắc Kạn. 

4. Quy mô xây dựng: Nhà văn hóa quy mô 100 chỗ ngồi 

5. Phương án giải phóng mặt bằng: Không áp dụng. 

6. Mục tiêu và nội dung đầu tư xây dựng: Xây mới nhà văn hóa thôn, tạo 
điều kiện cho người dân trong cộng đồng có nơi để hội họp, sinh hoạt văn hóa, 
văn nghệ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.  

7. Tổng mức đầu tư: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng) 

TT Nội dung chi phí Giá trị phê duyệt  Ghi chú 

1 Chi phí xây dựng 678.756.140  

2 Chi phí hỗ trợ QLDA 19.243.860     

3 
Chi phí hỗ trợ lập hồ sơ xây 

dựng công trình đơn giản 
2.000.000  

 Tổng  700.000.000  

8. Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 
đồng bào DTTS&MN năm 2023 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

10. Hình thức thi công: Cộng đồng dân cư hưởng lợi thực hiện. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Ban quản lý xã chịu trách nhiệm quản lý vốn, tổ chức thi công công trình 
theo đúng nội dung được duyệt ở Điều 1 và các quy định có liên quan. 

- Ban quản lý xã có trách nhiệm phối hợp với thôn hưởng; thương thảo, ký 
kết hợp đồng thi công với đơn vị được lựa chọn thi công công trình đảm bảo đáp 
ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế mẫu. 

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

Công chức Văn phòng - Thống kê, Ban quản lý thực hiện các Chương trình 
MTQG xã, Công chức Tài chính - Kế toán xã, Công chức ĐC-NN-XD&MT 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; 

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3; 
- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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