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TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm  

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên,  

Hạng muc: Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô 
 

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 96/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, hạng muc: Sửa chữa trụ sở và 

mua sắm trang thiết bị. 

Trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, hạng muc: Sửa chữa 

trụ sở và mua sắm trang thiết bị đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương 

đầu tư (tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 29/7/2022), dự án gặp vướng mắc, 

cần điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cụ thể như sau: 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, hạng muc: 

Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị đã được HĐND huyện phê duyệt chủ 

trương đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên huyện Krông Nô chưa có nhà kho phục vụ cho việc để các thiết 

bị, máy móc phục vụ cho việc dạy và học. Các trang thiết bị sau khi được đầu tư 

mua sắm không được bảo dưỡng hợp lý sẽ bị hư hỏng. Vì vậy rất cần thiết bổ 

sung thêm hạng mục xây dựng nhà kho để bảo quản các máy móc, thiết bị phụ 

vụ cho việc dạy và học. Do đó, để kịp thời triển khai các thủ tục đầu tư dự án 

trong năm 2023, UBND huyện đề nghị HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án nêu trên (điều chỉnh quy mô đầu tư). Cụ thể như sau: 

1. Trước điều chỉnh: 

Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục gồm sân, nhà vệ 

sinh, cổng hàng rào và mua sắm trang thiết bị. 

2. Sau điều chỉnh: 



2 

 

 

 

Quy mô đầu tư: Xây mới nhà kho; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục 

gồm sân, nhà vệ sinh, cổng hàng rào và mua sắm trang thiết bị.  

* Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô. 

* Tài liệu kèm theo: 

 (1) Các hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 04/4/2020 của Chính phủ, gồm có: Báo cáo đề xuất điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của các đơn vị đề xuất; Báo cáo thẩm định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư; các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê 

duyệt đầu tư dự án (nếu có). 

(2) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư của 01 dự 

án nêu trên. 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá VIII, kỳ họp thứ 5 xem xét, 

quyết nghị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- CT, các phó CT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- CVP HĐND&UBND; 

- Chủ tịch, các thành viên HĐTĐ; 

- Các phòng, ban; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Xuân Danh 
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