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Số: 18 /NQ-HĐND Vũng Liêm, ngày 19 tháng 12 năm 2019 
 

NGHỊ QUYẾT  

 Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện 

quản lý trên địa bàn huyện Vũng Liêm 

–––––––––––––– 

HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11 
         

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

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

Sau khi xem xét Tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc phê chuẩn Nghị quyết phân cấp quyết định chủ trương đầu 

tư dự án/công trình nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản 

lý trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban 

Pháp chế; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và thống nhất, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 

B, nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn 

huyện Vũng Liêm.  

Điều 2. Điều khoản thi hành: 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm quyết định chủ trương đầu tư dự 

án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/6/2019 và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất về kết quả 

phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực 

Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khóa XI, kỳ họp thứ 

11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020./. 



Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh ( báo cáo); 
- Trung tâm công báo tỉnh; 

- TT Huyện ủy (báo cáo ); 

- TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Ban ngành huyện; 

- TT HĐND – UBND xã, thị trân; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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