
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÀ

Số:          /NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hà, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Bo 
xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÀ
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 280/T.Tr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND 

huyện Thanh Hà về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Bo xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư mới Đồng Bo, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:
Hoàn thiện cơ sở vật chất, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tăng quỹ đất ở, tạo 

nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2. Quy mô đầu tư:
Xây dựng điểm dân cư mới Đồng Bo, xã Thanh Xá đồng bộ về hạ tầng kỹ 

thuật, bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước 
mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp điện, cấp nước trong phạm vi diện tích 
27.819,0m2.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
4. Chủ đầu tư: UBND xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.
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5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 44.600.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng).
Trong đó:

- Chi phí GPMB (tạm tính): 13.818.500.000 đ
- Chi phí xây dựng: 26.276.155.000 đ
- Chi phí quản lý dự án: 799.012.000 đ
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.691.542.000 đ
- Chi phí khác: 340.656.000 đ
- Chi phí dự phòng: 1.383.494.000 đ
- Chi phí điều chỉnh quy hoạch CT 1/500: 290.641.000 đ

 6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách địa phương từ nguồn đấu giá 
quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương.

8. Thời gian thực hiện dự án: 
- Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2022
- Phân kỳ thực hiện dự án:
+ Giai đoạn 1: Quý I năm 2022
+ Giai đoạn 2: Quý IV năm 2022
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà quyết định đầu tư dự án; chỉ đạo các cơ 

quan đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư 
đã được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:
1. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân; các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà khóa XX, kỳ họp 
thứ ba thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:                                                                       
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban liên quan thuộc huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Thiện
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