ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3143 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng
Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ 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 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước
ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày
06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về
công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận
kết cấu công trình năm 2021;
Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2451CV/VPTU ngày 29/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc danh mục và phương
án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cho
các dự án trụ sở làm việc của MTTQ, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện
và công sở xã;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 123/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước
giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh Thanh Hóa quản lý; Nghị quyết số 163/NQHĐND ngày 11/10/2021 về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ; Nghị quyết số 290/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 về sửa đổi khoản d Điều 2 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày
11/10/2021 của HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ;
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Theo đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 193/TTr-UBND
ngày 31/8/2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5411/SKHĐT-THQH ngày
10/8/2022 và các hồ sơ liên quan) và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Công văn số 6159/SKHĐT-THQH ngày 08/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã
Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, với những nội dung sau:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Công sở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc.
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo
điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không
chuyên trách của xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, từng bước nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền xã, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.
4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới hạng mục nhà làm việc 02 tầng
hình chữ L giáp với nhà làm việc cũ, các phòng làm việc đảm bảo tuân thủ theo
các tiêu chuẩn của thiết kế mẫu ban hành kèm theo Quyết định 1901/QĐ-UBND
ngày 19/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, với tổng diện tích sàn khoảng 635 m2;
đầu tư trang thiết bị; cải tạo hạng mục nhà làm việc cũ; một số công trình phụ
trợ, hạ tầng kỹ thuật khác.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Lĩnh vực: Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 08 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí
đầu tư mới hạng mục nhà làm việc, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác
không quá 5,3 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện Hậu Lộc bố trí để đầu tư
phần còn lại (khoảng 2,7 tỷ đồng).
9. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên công sở xã Triệu Lộc,
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý, sử dụng.
10. Dự kiến thời gian thực hiện: Không quá 2 năm (2023 - 2024).
11. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Không quá 02 năm kể từ khi bố trí vốn
thực hiện dự án.

3
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc (chủ đầu tư):
- Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển
khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện
hành của pháp luật.
- Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, căn cứ tình hình
thực tế, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, xác định thiết kế kỹ thuật đầu tư
công sở xã đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn của thiết kế mẫu đã được phê
duyệt, đáp ứng được nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức và những người
làm việc không chuyên trách của xã Triệu Lộc.
2. Giao UBND huyện Hậu Lộc trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự án
vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do huyện Hậu Lộc
quản lý, làm cơ sở bố trí vốn ngân sách huyện cho dự án theo quy định.
3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị
mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo
điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của
pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng huyện Hậu Lộc; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Chủ tịch UBND
xã Triệu Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
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Đỗ Minh Tuấn

