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NGHỊ QUYẾT 

Về việc 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 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 5 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 táng 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 số 39/2019/QH14, ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của chính 

phủ, về việc 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; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số      /BC -HĐND ngày    tháng   năm 2022 

của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các Đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện tại cuộc họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 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 với nội dung chủ yếu 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: 

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.  

3. Các nội dung khác thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 29 tháng 

7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 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. 



 
 

2 
 

Điều 2. Giao cho UBND huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết này. 

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VIII, Kỳ 

họp chuyên đề thông qua ngày      tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như  Điều 2; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- UBMT TQVN huyện;                           

- Hội đồng thẩm định CTĐT 38; 

- các Phòng: TCKH, KTHT; LĐTBXH; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Lưu: VT.                                                                                               

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quốc 
     

    

 

 

 

 

 


