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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền thanh toán chi phí thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mới  

Trường THCS Chu Văn An và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 

Trung tâm TDTT huyện Nga Sơn theo hình thức đối tác công tư 

(hợp đồng BT) trên địa bàn huyện Nga Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

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

Căn cứ Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy 

định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; 

Căn cứ Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng mới 

Trường THCS Chu Văn An và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm TDTT 

huyện Nga Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT); 

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng mới 

Trường THCS Chu Văn An và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm TDTT 

huyện Nga Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT); 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3274/STC-QLNS.TTK 

ngày 30/6/2020 về việc ủy quyền thực hiện ghi thu, ghi chi dự án Đầu tư xây 

dựng mới Trường THCS Chu Văn An và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm 

TDTT huyện Nga Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn phê duyệt và thực 

hiện các thủ tục ghi thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư đường Từ Thức (phía 

Đông sân vận động) huyện Nga Sơn và dự án Khu dân cư Trường THCS Chu 

Văn An cũ, huyện Nga Sơn; ghi chi chi phí thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

mới Trường THCS Chu Văn An và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm 

TDTT huyện Nga Sơn được duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 

21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 2. Giao UBND huyện Nga Sơn phối hợp với KBNN huyện Nga Sơn 

và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

kết quả thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục 

thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Giám đốc KBNN huyện Nga Sơn; 

Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
Nơi nhận:          
- Như  Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT Mai Xuân Liêm; 

- Lưu: VT, KTTC (HYT).  
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Nguyễn Đình Xứng 
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