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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP 

thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn 2017-2020 huyện Phú Tân  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về việc cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số 

dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020; 

Xét Báo cáo số 442/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 1953/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh 

mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc 

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 huyện 

Phú Tân do Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã thuộc huyện Phú 

Tân quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ các nhu cầu thiết yếu 

cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các xã khó khăn của 

huyện Phú Tân, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã theo lộ 

trình. 
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2. Quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn: Chi tiết theo 

phụ lục đính kèm. 

3. Nhóm dự án: Các dự án nhóm C áp dụng cơ chế đặc thù (Thực hiện 

theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ). 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Phú Bình, Phú Lâm, Hiệp Xương, 

Bình Thạnh Đông, Phú Hưng và Phú Thạnh thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang. 

5. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, phối 

hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của các 

dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của 

Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 9 năm 2017 và Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân và các cơ quan liên quan khác chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Quyết định này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp 

luật./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT, các PCT; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD,  

   GTVT, NN&PTNT;  

- Kho bạc NN tỉnh;  

- UBND huyện Phú Tân; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  

KTN, KGVX; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Trần Anh Thư 
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