
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CIIU NGHiA VIT NAM 
TINH HA GIANG Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: Ob /NQ-HDND Ha Giang, ngày 44 tháng 3 nám 2021 

NGH! QUYET 
Phê duyt chü trirong du tir 

Dir an: Cãi to, sfra chü'a Hi trithng Ion HDND và IJBND tinh 
và các hng mic phii trçr 

HQI BONG NHAN DAN T'NH HA GIANG 
KHOA XVII, K'( HQP THI5' 17 

Can ci Lut Td chtc GhInh quyn dja phirong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luáz' sñ'a dôi, bô sung mç5t so diêu cia lut TO chi'c CiiInh phi và Lut TO chic 
ChInh quyên dja phwo'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can ci Lut Ngán sách Nhà nwác ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can ciLuitDcu tu'cOngngày 13 tháng 6nàm 2019, 

Can thLutXâydmgngày 18 tháng 6näm 2014, Lu4ttha dii, bdsungmtsó 
diêu cüa Lu4tXdy  dirng ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can thNghj djnli s 40/2020/ND-CF ngày 6 tháng 04 nám 2020 cña ChInhphñ 
quy djnh chi tiêt thi hành m2t  sO diêu cña Lut Dâu lit cOng; 

Xét T& trInhl6/TTr-UBND ngày08 tháng 03 nám 2021 cza UBND tinh v 
vic dê nghj quyêt djnh chñ trirolig dáu tit dr an: Cái tqo, tha chia HQi frwô'ng 
ion HDND và UBND tinh và các hang myc phy try; Báo cáo thâm tra sO 08/BC'-
KTNS ngày 10 tháng 03 näm 2021 cia Ban Kinh té ngán sách Hi dOng nhán 
dan tinh; j kiên tháo iun cia dcii biêu H3i dOng nhán dan tinh ti K)> hQp. 

QUYET NGIII: 

Biu 1. Phê duyt chü trucing du tu Dir an: câi tao, si:ra chüa Hi trithng 
lan HDND và UBNID tinh và các hong m11c phii trçr, c11 the nhu sau: 

1. Miic tiêu du tir: Hi tnthng 1&n HDND Va UBND tinh duçrc du tu 
xây dirng tui näm 1994, sau gân 30 näm sfr diing, den nay mt so hang miic dä 
xuông cap nghiêm trçng, tiêm an nguy cci gay mat an toàn trong qua trInh vn 
hânh và sü diing cong trInh. Vic cãi tao, sira chüa hi tru&ng lan HDND & 
UBND tinh Ha Giang và các hang m11c phii trcl nhäm dam báo an toàn cho cong 
trinh, phiic vi.i các nhim vi chInh trj cüa tinh nhix to chüc các hi nghj, hi thão, 
sir kin lan cüa tinh và các k5' h9p Hi ctOng nhân dan tinh. 

2. Quy mô &iu tur: 

a) Cái tao, sfra chüa nhà hi tru&ng: 
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- Cái tto, si.'ra chüa toàn b Hi trithng, tng din tIch khoãng 3.71 2m2  

(bao gôm các tang 1,2,3,4): cãi to sãnh chmnh và các mt dCrng kiên true; cái tao, st'ra 
chüa nên, tuing, tran, h thông ci:ra, h thông din hi tri.thng và các tang; cãi to bc 
tam cap và câu thang, lan can hành lang. 

- Sira chuia, thay th h thng cp thoát nrnic cho toàn nhà; sira chüa hthng 
mái cong trmnh; cal to, thay thiêt bj v sinh toàn cOng tinh; thay the mt so hng 
miic, trang thiêt bj, ni that dâ xuông cap. 

b) Xây drng b sung khu nhà phiic vv: tng din tIch san khoâng 602 m2, b 
trI cOng nng theo tiêu chuân thiêt kê cong trInh dan ding cap ffi. 

3. Nhóm dir an: Dir an nhóm C theo quy djnh cüa Lut Du ti cong so 
39/2019/QH14. 

4. Tng mfrc du tir diy kin: 29.994.329.000 dng (Bang chib: Hai mwoi 
chIn t)', chin tram chin miecti tic triu, ba tram hal mzto'i chin nghln dong) 

5. Co cu 11gu1n vn du tir Ngun tAng thu ngãn sách tinh nAm 2020; ngun 
thu tiên sü d%ing dat và dir toán ngãn sách tinh nm 2021,2022 vâ 2023. 

6. Dja dim thirc hin dr an: phu&ng Nguyn Trãi thành ph Ha Giang. 

7. Thô'i gian thirc hin diy an: nAm 202 1-2022. 

Diu 2. T chfrc thirc hiên: 

1. Giao Uy ban nhãn dan tinh: Chi dao don vj duçc giao nhim vij Chü 
dâu tu va cac dcm vj lien quan thirc hin nghiêm tue các quy djnh ye trInh tir, thU 
t1ic dâu tu theo dUng quy djnh cUa Lu.t Dau ti' cong và pháp 1ut lien quan. 

2. GiaoThixmg trçrc Hi dng nhan dan, các Ban cUa Hi dng nhân dan, 
các TO di biêu và các Dai  biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thirc hin 
Nghj quyêt. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành: 

1. Uy ban nhãn dan tinh, ChU d.0 tr d%r an và các si, ngành, don vj lien 
quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

2. Ngh quy& nay dà thrcic HDND tinh Ha Giang khóa XVII, KS'  hçp thi'r 
17 thông qua và có hiu lirc thi hânh ké tr ngày 11 tháng 3 nam 2021.!. 

Noinhn: 
- Uy ban Thtrmg vi Qu& hi; 
- Ban Cong tác di biêu - UBTVQH; 
- B K hoch và Dâu tir, BO Tài ChInh; 
- TTr. Tinh üy, HDND, UBND tinh, UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH khóa XIV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu FIDND tinh khóa XVII; 
- Các s&, ban, ngành, to chfrc chInh frj - xã hi cap tinh; 
- TTr. HDND, TJBND các huyn, thành pho; 
- Trung tam thông tin - cOng báo tinh; 
- Ltru: VT, HDND(lb). j Thào Hng Son 


	Page 1
	Page 2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-03-16T20:35:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ký số bản sao văn bản điện tử!




