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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng 

năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh 

Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của 

Huyện ủy và khối dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 

172/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của 

Huyện ủy và khối dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang với những nội 

dung chính sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Huyện ủy và 

khối dân huyện Chiêm Hóa góp phần cải thiện hình ảnh bên ngoài của một cơ 

quan cấp ủy huyện, tạo dựng vẻ mỹ quan cho huyện, tạo sự thuận lợi cho việc 

chỉ đạo điều hành, liên hệ công tác. Khi trụ sở hoàn thành sẽ tạo cơ sở vật chất 

hoàn chỉnh và khang trang, tạo điều kiện ổn định nơi làm việc và nâng cao hiệu 

quả công tác nhờ sự sắp xếp phòng làm việc khoa học, thuận lợi, hợp lý, góp 

phần đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động.  
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2. Quy mô đầu tư  

a) Xây dựng mới nhà làm việc 5 tầng cấp II, diện tích xây dựng 890 m
2
, 

tổng diện tích sàn khoảng 3.870 m
2
. Xây dựng bố trí đủ các phòng làm việc của 

Huyện ủy và khối dân đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng trụ 

sở cấp huyện.  

b) Cải tạo nhà làm việc hiện nay của khối dân thành nhà công vụ, nhà 

khách, nhà ăn; xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục sân, đường đi, cổng hàng rào, 

nhà để xe, bảo vệ, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy.  

3. Nhóm dự án: Nhóm B.  

4. Tổng mức đầu tư sơ bộ: 50.981,00 triệu đồng.  

5. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách địa phương.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.  

8. Chủ đầu tư: Văn phòng Huyện ủy Chiêm Hóa.  

9. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư:  

a) Chuẩn bị đầu tư: Năm 2020 - 2021.  

b) Thực hiện đầu tư: Năm 2021 - 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./. 
 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước,Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân  
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