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Số: 1126 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  
Cấp điện thôn Khuôn Bồng xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
về việc hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều 
Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP và Nghị định số 
161/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai 
đoạn 2013-2020; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số 48/TTr-
UBND ngày 04/6/2019 và các Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: số 
712a/BC-SKHĐT ngày 03/12/2018 về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối nguồn vốn; số 712b/BC-SKHĐT ngày 03/12/2018 về kết quả 
thẩm định đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Cấp điện thôn Khuôn Bồng, xã 
Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điện thôn Khuôn Bồng, xã Vũ 

Lễ, huyện Bắc Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Điện thôn Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. 

7. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp điện sinh hoạt cho người dân, đáp ứng nhu 
cầu sử dụng, sinh hoạt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiếu số 
trên địa bàn và xóa được thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc Chương 
trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 của Chính 
phủ. 
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8. Quy mô đầu tư 

- Xây dựng mới đường dây trung thế 35kv, loại dây 3xAC50 dài 3,5 km; 
01 Trạm biến áp công suất 100KVA-35/0,4kv (đấu nối tại vị trí cột số 249-8 
nhánh rẽ Vũ Lễ - Quang Tiến, lộ 375E13.1, sau cầu dao 233-3);  

- Xây dựng mới đường hạ thế 0,4kv, dài 3,3km; cấp điện cho 119 hộ dân. 

9. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn 

a) Tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng. 

b) Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn Tổng mức đầu tư 
Trong đó: 

2019 2020 

Ngân sách địa phương 3.500 250 3.250

NSTW vốn Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới 

1.500 0 1.500

Tổng cộng 5.000 250 4.750

10. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 
UBND huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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