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Ngọc Lặc, ngày       tháng 8 năm 2021 

 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn I 

Công trình: Hệ thống đường giao thông dân sinh kết hợp hỗ trợ phát triển  

cụm dự án Xuân Thiện trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa  
 
    

          Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Thủ tướng 

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

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Công văn số 5265/SKHĐT-CNDV ngày 22/7/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc thực hiện dự án hệ thống đường giao thông 

dân sinh kết hợp hỗ trợ phát triển cụm dự án Xuân Thiện trên địa bàn huyện 

Ngọc Lặc; 

Thực hiện Thông báo số 80-TB/VPHU ngày 12/8/2021 Thông báo ý kiến 

của Thường trực Huyện ủy về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống 

đường giao thông dân sinh kết hợp hỗ trợ phát triển cụm dự án Xuân Thiện trên 

địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn I; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện 

Ngọc Lặc khóa XIX kỳ họp thứ XIV về phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa 

bàn; thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2021 huyện Ngọc Lặc; Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 

XIX, kỳ họp thứ 14 về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết số 94/NQ-

HĐND ngày 24/02/2021 của HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XIX kỳ họp thứ 15 

về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021;  

Thực hiện Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND 

huyện Ngọc Lặc về việc giao dự toán thu NSNN tại địa bàn; thu, chi ngân sách 

huyện, xã năm 2021 huyện Ngọc Lặc;  

Để đầu tư xây dựng giai đoạn I công trình: Hệ thống đường giao thông 

dân sinh kết hợp hỗ trợ phát triển cụm dự án Xuân Thiện trên địa bàn huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đúng theo quy định của Luật Đầu tư công, UBND 



huyện Ngọc Lặc kính trình Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc xin chủ trương 

đầu tư xây dựng như sau: 

1. Tên công trình: Hệ thống đường giao thông dân sinh kết hợp hỗ trợ 

phát triển cụm dự án Xuân Thiện trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Ngọc Lặc. 

4. Quy mô: Gồm 02 tuyến đường: 

- Tuyến đường số 1: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đường Hồ Chí 

Minh xã Kiên Thọ đi dự án Xuân Thiện tại xã Nguyệt Ấn: 9,5 km (tuyến nhánh 

từ ngã ba làng Môn Tía đi ngã ba làng Pheo, xã Nguyệt Ấn); 

- Tuyến đường số 5: Xây dựng tuyến đường giao thông từ đường Hồ Chí 

Minh xã Quang Trung đi dự án Xuân Thiện tại xã Ngọc Liên: 7,7km. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Địa phận các xã Kiên Thọ, Ba Si, Nguyệt 

Ấn, Ngọc Liên, Quang Trung, huyện Ngọc Lặc. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 240,0 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp khác 

của chủ đầu tư (trong năm 2021 bố trí vốn 10,0 tỷ đồng để chuẩn bị các bước 

đầu tư). 

(Có Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 471/BC-KTHT  

ngày 12/8/2021 của Phòng Kinh tế Hạ tầng kèm theo) 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025. 

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc xin chủ 

trương đầu tư xây dựng giai đoạn I công trình: Hệ thống đường giao thông dân sinh 

kết hợp hỗ trợ phát triển cụm dự án Xuân Thiện trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa như trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Bùi Huy Toàn 
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