
Số: Ấ& /NQ-HĐND Lộc Ninh, ngấy z  8 tháng 12 năm 2018

N G H Ị QUYÉT 
Vê việc quyêt đ ịnh chủ trư ờ ng  đâu tư  các d ự  án 

trọng điểm nhóm c  giai đoạn 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN Lộc NINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chửc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6. ĩiằm 20 ỉ 5;
. Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/ND-CP ngày 31 thárig 12 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hàiili một số điềủ củằ Luật Đầu tư côiig;

 ̂ Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc thồĩig qua tiêu chí xác định dự án đầụ tư  công trong điểm 
nhóm c  trên địa bàn lỉnh Bình Phước;

Xết Tờ trình số 116/TTr-ƯBND ngày 04/12/2018 của ỦỴ băn nhân dân huyện; 
Báo cáo thẩm tra số Ổi/BKT-XH ngày 04/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội 
đồng nhân dân huyện và ý kiến thảò luận củầ các đại biểu Hội đồng nhân dân hiiyện 
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết địiih chủ trương đầu tứ các dự án trọng điểm nhóm G giai đoạn 
2018-2020, bao gôm 02 dự án trộiig điêin nhóm c  (Có danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Giao ũ y  bàn nhân dân hũyện tổ chức thực hiện, đảm bảo các dự án 
đước ừiển khai theo đúng quy định của Luật Đầũ tư công và pháp lúặt khác có liên 
quan; giao Thường trực Hội đồng nhân dân huỹện, các Báĩi của Hội đồng nhân dân 
huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dãn huyện và cầc đại biểu Hội đồng nhân dân 
hùyện giám sát việc thực hiện Nghị qúỳét.

Nghị quyết này đã đửợc Hội đồng nhân dân húyện Lộc Ninh, khóã X, kỳ họp ĩhứ 
bảy thông qua ngày 27 tháng 12 ìiẵm 2018 và có hiệu lục k |  từ ngày thông qua./.

Nơi hhận:
- TT.HDND, UBND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện;
- TT. HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; ’
- Các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện;
- ủy viên UBND huyện; ^
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN các xa, thị trấn;
- Lưu: VT.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC NINH ' Đ ột lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH MỤC Dự;ÁN TRỌNG ĐIẺM NHÓM c  GIAI. ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Nghị quyết sé*ĩễ/ /NQ-HĐND ngặyH ĩ / 12/2018 của HĐND huyện Lộc Ninh)

Thòi gián 
thực hiện

Công suất 
thiết kế

Tổng mức 
đầu tứ

Nguồn vốn Ghi chú
Stt Danh mục dự áạ ÍNUO ni

dự án VốnNS 
Trụng ương

VỐnCTNTM 
tĩnh hỗ trợ .

vốn NS 
huyện

1 Xây dựng lố phòng học lầu Trường THCS Lộc Điềh
c

trọng điểm 2018-202ơ 16 phòng 14ẻ500 . - 5.500 9.000

2
Đường giáõ thông liên xã Lộc Điền - Lộc Quang (đoạn 
ngã ba cây gạọ .ấp 9, xã Lộc Điền đi xã Lộc Quang)

c
ừọỉig điểm 2018-2020 6.008m 19.000 6.400 4.500 8.100

, ■ ■ TỔNG CỘNG 33.500 6.400 10.000 17.100


