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NGHỊ QUYẾT 

 Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới nhà văn hóa các thôn Phiêng Phúc,  

Bản Lầy, Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ 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 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 78/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây mới nhà văn hóa các 

thôn Phiêng Phúc, Bản Lầy, Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân 

huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây mới nhà văn hóa các 

thôn Phiêng Phúc, Bản Lầy, Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn, với các nội dung sau: 

 1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới nhà văn hóa cho các thôn nhằm tạo 

điều kiện cho Nhân dân có địa điểm sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa - 

văn nghệ khang trang, sạch đẹp. Qua đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần 

cho Nhân dân, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính 

quyền địa phương, góp phần đưa xã Khánh Xuân đạt chuẩn về cơ sở vật chất 

văn hóa theo tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Khánh Xuân đạt chuẩn về xây dựng nông 

thôn mới trong năm 2021. 

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới 03 nhà văn hóa cho các thôn với 

quy mô mỗi nhà 80 chỗ ngồi (Theo mẫu nhà văn hóa số 01 đã được UBND tỉnh 

ban hành). 
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- Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 3. Nhóm dự án: Nhóm C.  

 4. Tổng mức đầu tư: 2.920 triệu đồng (Hai tỷ chín trăm hai mươi triệu 

đồng chẵn).  

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. Trong đó: 

 - Vốn bố trí năm 2021: 1.500 triệu đồng; 

 - Vốn bố trí năm 2022: 1.420 triệu đồng.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình. 

 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 

8. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 

- Thời gian hoàn thành khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê 

duyệt: Tháng 6 năm 2021.  

- Hoàn thành đấu thầu: Tháng 7 năm 2021. 

- Khởi công: Tháng 7 năm 2021. 

- Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: Tháng 11 năm 2021. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XIX, 

kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện ; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 

Hứa Văn Cường 
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