
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 133/QĐ-UBND                           Kỳ Phong, ngày 13 tháng 9 năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với công trình Xây dựng, 

chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong 

  
  

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 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 quyền và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 ăn cứ Luật   u tư c ng ngày 13/6/2019; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Xây dựng, chỉnh trang 

khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong (gọi tắt là Hội đồng thẩm định, danh 

sách kèm theo) gồm các ông bà có tên sau: 

1. Chủ tịch hội đồng: Ông Võ Tiến Sửu                           Chủ tịch UBND xã. 

2. Phó chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Yên             Phó chủ tịch UBND 

3. Thành viên: Ông Lê Văn Lưu                                       Kế toán ngân sách 

4. Thành viên: Bà Nguyễn Thị Quý           Địa chính xây dựng  

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  

xã tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công 

trên địa bàn xã theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công ngày 13 

tháng 6 năm 2019.  

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên 

Hội đồng thẩm định:  

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định:  

5. Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng;  

6. Điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng và các 

thành viên Hội động thực hiện việc thẩm định;  

7. Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng, ký kết luận Biên bản họp thẩm 

định của Hội đồng thẩm định.  

8. Quyết định thành lập Tổ giúp việc liên ngành (nếu cần thiết).  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định:   



a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do  Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định phân công;   

b) Được ký thay Chủ tịch Hội đồng các văn bản, kết luận cuộc họp Hội 

đồng;   

c) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng triệu tập điều hành cuộc họp Hội đồng 

thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của các chương 

trình, dự án do xã quản lý theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư 

công năm 2019.  

d) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc 

thuộc quyền hạn của Chủ tịch hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng phân công.  

3. Thành viên Hội đồng thẩm định:  

a) Đầu tư nghiên cứu các nội dung liên quan đến chương trình, dự án 

đầu tư để tham gia và ý kiến đóng góp sát thực, hiệu quả trong các cuộc họp 

của Hội đồng thẩm định. Trường hợp vì lý do đột xuất không thể tham gia 

cuộc họp Hội đồng có thể phân công cho công chức cấp dưới trực tiếp có 

chuyên môn về lĩnh vực đầu tư chương trình, dự án tham gia họp.  

b) Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng 

thẩm  

định phân công.  

Điều 4. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm. Chủ tịch Hội đồng, phó chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND 

xã khi thực hiện nhiệm vụ.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. Văn phòng UBND xã, trưởng các Phòng, Ban, và các thành viên 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

- Như điều 6;                                                                                         CHỦ TỊCH  
- CT, các PCT/UBND xã;    
- Lưu VT, NC/XD.    
  

  

  

        Võ Tiến Sửu    
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