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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1074/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Tỉnh 920 (đoạn qua
Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính
phủ về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm
2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm
2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số
dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1075/BCSKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Tỉnh 920 (đoạn qua Nhà
máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, với các nội dung chủ yếu
như sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
a) Xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành
thành phố công nghiệp trước năm 2020; đồng thời là đầu mối quan trọng về giao thông

