ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2134 /QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư cho dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của UBND huyện Vị Thủy.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp bia tưởng niệm
Anh hùng liệt sĩ, do UBND huyện Vị Thủy quản lý dự án, với các nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
Nhằm tri ân những người có công đã đóng góp vào cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc qua các thời kỳ.
2. Quy mô đầu tư:
- Diện tích sử dụng đất 917m².
- Sân nền: Tháo dỡ nền gạch vỉa hè cũ và lát lại bằng gạch tự chèn.
- Bồn hoa: Lát đá che bồn hoa.
- Bia tưởng niệm: Phá dỡ nền gạch cũ và lát lại đá granite.
- Hàng rào: Xây nối thêm tường cho hàng rào; thay mới khung hàng rào
song sắt; xây mới hàng rào song sắt phía sau.
3. Nhóm dự án: C.
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4. Tổng mức đầu tư: 700.000.000đ (bảy trăm triệu đồng).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023.
8. Hình thức đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy chịu trách nhiệm chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật.
Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng,
Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy; Thủ trưởng
cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ
ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NCTH.CN
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