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Số:  16  /NQ-HĐND Tủa Chùa, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

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 Chỉnh phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND 

huyện Tủa Chùa về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu 

tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện 

Tủa Chùa về việc thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 

và các năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn 

vốn khác; 

Căn cứ Thông báo số 553-TB/HU ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Tủa Chùa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn 

Tủa Chùa giai đoạn III; 

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện Tủa 

Chùa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và ban hành Nghị quyết giao cho 

UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị 

trấn Tủa Chùa giai đoạn III; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-KTXH ngày 03/6/2022 

của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận và kết quả 

biểu quyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 



QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện 

Tủa Chùa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn 

Tủa Chùa giai đoạn III, với các nội dung như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án 

a)    sung  điều chỉnh quy mô đầu tư 

- Nội dung quy mô điều chỉnh giảm trừ do không thực hiện: C ng phụ số 

2 (Lối vào khu chợ đêm). 

- Nội dung quy mô b  sung: 

+ Phá dỡ: Phá dỡ đoạn kè tại vị trí c ng phụ số 2 (mới) với chiều dài 41m; phá 

dỡ 02 dãy ki ốt cũ của 10 hộ (trong đó diện tích sử dụng của 09 hộ là 18m
2
/hộ và diện 

tích sử dụng của 01 hộ là 44m
2
); phá dỡ nhà vệ sinh ngoài trời diện tích 21m

2
. 

+ Kè đá và đường vào chợ: Xây mới lại đoạn kè đá hộc H=3m với chiều 

dài khoảng 41m; đ  bù bê tông mặt đường vào chợ (do dịch chuyển kè). 

+ Xây mới Khu nhà ki ốt số 01+02 (2 nhà): 01 tầng trệt, 01 tầng lửng. 

+ Xây mới Khu nhà ki ốt số 03: 01 tầng trệt, 01 tầng lửng. 

+ Xây mới Nhà bán hàng ăn (khu chợ đêm): Diện tích xây dựng khoảng 670m
2
. 

+ Xây mới Sân khấu: Diện tích xây dựng khoảng 120m
2
. 

+ Xây mới Nhà vệ sinh: 02 gian riêng biệt, diện tích xây dựng khoảng 36m
2
. 

+ Các hạng mục phụ trợ khác: C ng chính, c ng phụ số 1, c ng phụ số 2 

(mới), c ng phụ số 3 (khu vực phía sau chợ giáp đường quy hoạch) và hệ thống 

dàn vòm trang trí được bố trí dọc theo lối vào từ mặt ngoài c ng đến sân khu vực 

bán hàng chợ đêm; cải tạo tường rào với t ng chiều dài khoảng 62,7m; sân bê 

tông khu bán hàng nông sản (diện tích khoảng 1.700m
2
); bồn hoa, bồn cây; cấp 

điện, chiếu sáng quanh chợ; hệ thống cấp nước sinh hoạt  PCCC đầu tư đồng bộ. 

b) T ng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, b  sung: 14.990 triệu đồng, trong đó: 

B  sung là 9.995 triệu đồng. 

2. Giao cho UBND huyện Tủa Chùa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III  đảm bảo theo quy định 

hiện hành. 

Điều 2. T  chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện Tủa Chùa có trách nhiệm t  chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết. 

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân  các  an của Hội đồng nhân dân  

các T  đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua. 



 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XXI, kỳ 

họp thứ Năm thông qua ngày 06 tháng 6 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Các cơ quan  ban  ngành  đoàn thể huyện; 

- TT HĐND  U ND các xã  thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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