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NGHỊ QUYẾT
về việc giao thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ truơng đầu tưrcáe dy án

đầu tư công nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp xã quản lý

HỌIĐÔNGNHÂNDÂN XÃ...
KHỎA X, NHIỆM KỲ2021 -2025, KỲ HỌP THỨI

Căn cứ Luật Tỗ chức chinh quyền địa phựơng ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Tổ chức chính quyyền Chính phủ và
Luật Tỗchứcchinhquyầnđịaphươngngày22 tháng ll năm2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 thấng 6 năm 2019;

Căn cứNghị định số40/2020/ND-CPngày06/4/2020của Chinhphủ uy
dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tu công:

Xét Tờ trình số của UBND xã.... vé việc giao
thầm quyền quyết định chủ trương đẩu tư các dự án đầu tu công nhóm C sử
dụng vốn đầu tu công thuộc cấp quyên quần lý cấp xã; Báo cáo thấm tra của
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thão luận của đại biểu Hội

/TTr-UBND ngày

đông nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân xã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
các dự án đầu tư công nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật
Đầu tư công ngày 13/6/2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, bao gồm cả vốn
bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cp trên và các nguốn vốn hợp pháp khác của
xã.

Thời hạn giao quyền: Từ ngày /6/2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm
2021 (xã xem lại mốc thời gian giao cho phù hợp tình hình địa phương).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
2.1. Giao Üy ban nhân dân xã:

Căn cứ vào Nghị quyết ngày, đảm bảo các nguồn lực, điều kiện cần thiết
và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư các dự
án đầu tư công nhỏm C trên địa bàn xã theo đúng quy định của Luật Đâu tư
công, trong đó lưu ý:

- Thực hiện các thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở
danh mục các dựáấnđã được Hội đồng nhân dận xã phê duyệt. Trong trường hợp
cần phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đổi với các dự án cấp thiểt phát sinh
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ngoài danh mục đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã thống nhất với Thường
trực Hội đồng nhân dân xã triên khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân xã
tại kỳ họp gần nhất.

- Khi quyểt định phê duyệt chủ trương đầu tu đổi với các dự án nhóm C,
đồng thời gửi quyết định về Thường trực HÐND xã để biết, giám sát. Định kỳ
hàng quý tống hợp báo cáo Thường trực HĐND xã về danh mục dự án, sự cần
thiết thực hiện dự án, tống mức đâu tư các dự án nhóm C được phê duyệt trong
quý; tổng hợp báo cáo HÐND xã tại các kỳ họp.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo khoa học,
hiệu quà, đúng quy định. Luu ý, việc phân bồ vốn đầu tu công phải tuân thủ
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bồ vốn đầu tư công được cấp có thâm quyển
phê duyệt.

2.2. Giao Thường trực HÐND xã thường xuyên theo dõi, giám sát và thực
hiện đánh giá về hiệu quả giao quyển quyết định chủ trương đầu tư đổi với các
dự án nhóm C.

2.3. Thường trực HÐND, các Ban, các Tổ đại biều và đại biểu HÐND xā;
giám sát việc thực hiện Nghị quyềt này.

2.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Thường trực
HÐND, các Ban, các Tổ đại biều và đại biểu HÐND xã giám sát việc thực hiện
Nghị quyêt này.

Nghị quyềt nàyđược Hội đôngnhândân xã .... khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2025, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày tháng 6 năm 2021.

CHỦ TỊCHNơi nhận:
- Thường trực HĐND xã
- Chủ tịch, PCT UBND xã,
- Các ông, bà đại biểu HÐND xã;
-Lưu: VT.

(Luật đầu tu công năm 2019 hiệu lực thục hiện từ tháng 01/01/2020 đến nay).
Điều 17. Thẳm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.
Khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công ngày 13/6/2019. Hội đồng nhân dân các cấp
quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vổn
ngân sách địa phương, bao gôm cả vôn bô sung có mục tiêu từ ngân sách cập
trên, các nguôn vôn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lỷ, trừ dự án
quy định tại khoản 4 Điểu này.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban
nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này
phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khà năng tài chính và đặc diểm cụ
thể của địa phương.

Tùy thuộc vào kỳ họp HÐND xã, các xã trình thông thông qua HÐND cho phù
hợp thời điểm các năm 2020, 2021, 2022.


