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TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng 

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - 
Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

    

          Kính gửi: Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc 
 

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 Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 quyết số 60/NĐ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã 

Quang Trung – Ngọc Liên – Ngọc Sơn – Ngọc Trung – Lam Sơn, huyện Ngọc 

Lặc đi xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về dự kiến lần 2 kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh Thanh 

Hoá quản lý; 

Thực hiện Công văn số 11425/UBND-THKH ngày 03/8/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường 

từ xã Quang Trung – Ngọc Liên – Ngọc Sơn – Ngọc Trung – Lam Sơn, huyện 

Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân; 

Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa XIX, kỳ họp thứ 14 về việc phê chuẩn dự toán 

thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2021, huyện Ngọc Lặc; 

Thực hiện Thông báo kết luận số 78/TB-HU ngày 10/8/2021 của Thường 

trực Huyện ủy Ngọc Lặc về chủ trương bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án: 

Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, 

huyện Yên Định và Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung – Ngọc Liên – Ngọc 

Sơn – Ngọc Trung – Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân;  

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 có kinh phí thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang 



Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã 

Thọ Lập, huyện Thọ Xuân đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật 

Ngân sách nhà nước, UBND huyện Ngọc Lặc kính trình Hội đồng nhân dân 

huyện Ngọc Lặc xin chủ trương bố trí kinh phí đầu tư xây dựng như sau: 

1. Tổng số dự án xin chủ trương bố trí kinh phí: 01 dự án. 

2. Tổng mức đầu tư: 167,0 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh 85,0 tỷ đồng; 

ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 82,0 tỷ đồng. 

3. Dự kiến xin chủ trương bố trí kinh phí kỳ này: 1,0 tỷ đồng (Bằng chữ: 

Một tỷ đồng chẵn). 

4. Nguồn vốn dự kiến bố trí: Nguồn tiền sử dụng đất năm 2021. 

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

trương bố trí kinh phí đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã 

Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc 

Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân như trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Bùi Huy Toàn 
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