
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 142/TTr-UBND      Văn Quan, ngày 24  tháng 10  năm 2018 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt quyết định chủ trƣơng đầu tƣ danh mục dự án  

nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 huyện Văn Quan,  

sử dụng vốn Ngân sách Trung ƣơng thuộc Chƣơng trình  

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chƣơng trình 135)  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về 

cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc 

Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa 

đổi bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP, Nghị định 136/2015/NĐ-

CP và Nghị định 161/2016/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 quy định về cơ 

chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 

nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 1273/SKHĐT-KTN ngày 05/10/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 

các Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn ngân sách Trung ương); Công văn 

số 1301/SKHĐT-KTN ngày 11/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc 

điều chỉnh dự kiến vốn Chương trình MTQG năm 2019 tại Công văn số 

1273/SKHĐT-KTN ngày 05/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

UBND huyện Văn Quan trình UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định chủ 

trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 

huyện Văn Quan, sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 

MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) với các nội dung chính sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 

huyện Văn Quan, sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 

MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) (Chi tiết tại Biểu kèm theo). 

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Văn Quan. 

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

5. Đối tượng thụ hưởng của công trình: Nhân dân xã Phú Mỹ, Tràng Sơn, 

Song Giang, Chu Túc, Lương Năng, Đồng Giáp, Tràng Các, Tri Lễ, Việt Yên, 

Xuân Mai, Tân Đoàn. 

6. Địa điểm thực hiện công trình: Phú Mỹ, Tràng Sơn, Song Giang, Chu 

Túc, Lương Năng, Đồng Giáp, Tràng Các, Tri Lễ, Việt Yên, Xuân Mai, Tân Đoàn. 

7. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thành cơ sở hạ tầng thiết yếu xã đặc biệt khó 

khăn hoàn thành tiêu chí lĩnh vực giáo dục, giao thông, thủy lợi thuộc Chương 

trình 135 của các xã đặc biệt khó khăn, các xã có thôn đặc biệt khó khăn, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Mặt khác, các xã được đầu tư xây dựng cơ bản về cơ 

sở hạ tầng còn nghèo nàn lạc hậu, các tuyến đường đi lại còn rất khó khăn, các 

điểm trường học đã xuống cấp... Việc thực hiện xây dựng các dự án trong 

chương trình để phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội được 

nâng cao đời sống Nhân dân trong khu vực, góp phần vào thực hiện mục tiêu 

xóa đói giảm nghèo của Nhà nước đối với Nhân dân vùng sâu, vùng xa có cuộc 

sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn, vì vậy việc thực hiện các dự án 

trong Chương trình là hết sức cần thiết. 

8. Quy mô đầu tư xây dựng mới: Quy mô đầu tư xây dựng mới: Bê tông 

hóa các tuyến đường Bản Hạ, xã Phú Mỹ; Khòn Nà - Lùng Pha xã Tràng Sơn; 

Pác Làng - An Mạ xã Song Giang; Nà Luông - Nà Mìn xã Chu Túc; Bắc Nam - 

Khuổi Nọi xã Đồng Giáp; Nà Tao - Nà Ái xã Tràng Các; đường tại các thôn đặc 

biệt khó khăn xã Tân Đoàn. Làm cầu vào thôn Nà Lộc, xã Lương Năng. Xây 

dựng nhà chức năng Trường Tiểu học xã Tri Lễ; Nhà bếp Trường Mầm non xã 

Việt Yên. Xây dựng Trạm bơm Bó Phi, thôn Cưởm Trên, xã Xuân Mai. 

9. Tổng vốn thực hiện: 15.530 triệu đồng (Mười năm tỷ năm trăm ba 

mươi triệu đồng). Trong đó:   

- Ngân sách Trung ương: 14.790 triệu đồng; 

- Huy động khác (Doanh nghiệp, Nhân dân đóng góp): 740 triệu đồng. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2019 

11. Hình thức: Xây dựng mới - Đầu tư công. 
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12. Cơ quan, đơn vị thực hiện công trình: Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dưng huyện; UBND các xã. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình; 

2. Báo cáo số 418/BC-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Văn 

Quan về đề xuất chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi 

công mới năm 2019, sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135); 

3. Báo cáo số 202/BC-TCKH ngày 19/10/2018 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện về thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục 

dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 huyện Văn Quan sử dụng 

vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền 

vững (Chương trình 135). 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi 

công mới năm 2019 huyện Văn Quan, sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thực 

hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135)./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên (trình); 
- Sở Kế hoạch và ĐT (06 bộ); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH huyện; 
- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH     

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 


