
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số: 95/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Krông Nô, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú và Dự án định canh, 

định cư tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

 

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 Công văn số 7316/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị bố trí vốn năm 2022 đối với Dự án 2 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND 

huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện Krông Nô; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND 

huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND 

huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ 

thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án;  

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND 

huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung Thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú; 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô kính trình Hội đồng nhân dân huyện phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung 

thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú và Dự án định canh, định cư tập trung xã Quảng 

Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nội dung cụ thể như sau: 



2 

 

 

I. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng 

Phú 

Dự án Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng 

Phú đã được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 87/NQ-

HĐND ngày 29/7/2022. Dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2022-2023. 

Tuy nhiên, do thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú chưa có điện nên việc đầu tư công 

trình này trong năm 2022 và hoàn thành trong năm 2023 thì chưa có điện để vận 

hành công trình. Do đó, xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 

2023-2025. Cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thực dự án: 

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt: “Giai đoạn 2022-2023”. 

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: “Giai đoạn 2023-2025”. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 

29/7/2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú. 

II. Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án 

Dư án Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án đã được 

HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 

29/7/2022. Dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, do 

tên dự án chưa đúng với tên dự án Quy hoạch khu dân cư đã được cấp thẩm quyền 

phê duyệt chủ trương đầu tư. Để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy định và đúng 

tên dự án đã được phê duyệt. Do đó, xin điều chỉnh tên dự án để phù hợp với tên 

dự án đã được phê duyệt để triển khai thực hiện đầu tư đảm bảo quy định và giải 

ngân nguồn vốn đạt kế hoạch. 

1. Điều chỉnh tên dự án: 

- Tên dự án được duyệt: “Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào 

vùng dự án”. 

- Tên dự án đề nghị điều chỉnh: “Dự án định canh, định cư tập trung xã 

Quảng Phú, huyện Krông Nô”.  

2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết 85/NQ-HĐND ngày 

29/7/2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án. 

* 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: Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương 

đầu tư của các đơn vị đề xuất; các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 

định phê duyệt đầu tư dự án (nếu có). 
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(2) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư của 02 dự 

án nêu trên. 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- CT, các phó CT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND; 

- Chủ tịch, các thành viên HĐTĐ38; 

- Các phòng, ban; 

- Ban QLDA&PTQĐ; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 

 



 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG NÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /NQ-HĐND Krông Nô, ngày       tháng       năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án định canh, định cư

tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ
KHÓA VIII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

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 phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của chính phủ, về

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị  quyết  số  76/NQ-HĐND ngày  29/7/2022 của  HĐND huyện

Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát
triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa
bàn huyện Krông Nô;

Căn cứ Nghị  quyết  số  77/NQ-HĐND ngày  29/7/2022 của  HĐND huyện
Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát
triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022;

Căn cứ  Nghị  quyết  số  85/NQ-HĐND ngày  29/7/2022 của  HĐND huyện
Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ thôn
Phú Lợi kết nối vào vùng dự án.

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      /8/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện; Báo cáo thẩm tra 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 với nội dung chủ yếu như sau:
1. Trước điều chỉnh tên dự án:
- Tên dự án được duyệt: Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng

dự án.
2. Sau điều chỉnh tên dự án
- Tên dự án điều chỉnh: Dự án định canh, định cư tập trung xã Quảng Phú,

huyện Krông Nô. 
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3.  Các  nội  dung  khác  thực  hiện  Nghị  quyết  số  85/NQ-HĐND  ngày
29/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án. 

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 8 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; Dân tộc;
- Ban QKDA&PTQĐ;
- UBND xã Quảng Phú;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

 - Lưu: VT.

Nguyễn Văn Quốc

   
   



 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG NÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /NQ-HĐND Krông Nô, ngày       tháng       năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình cấp nước

 sinh hoạt tập trung Thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ
KHÓA VIII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

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 phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của chính phủ, về

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị  quyết  số  76/NQ-HĐND ngày  29/7/2022 của  HĐND huyện

Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát
triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa
bàn huyện Krông Nô;

Căn cứ Nghị  quyết  số  77/NQ-HĐND ngày  29/7/2022 của  HĐND huyện
Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát
triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022;

Căn cứ  Nghị  quyết  số  87/NQ-HĐND ngày  29/7/2022 của  HĐND huyện
Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Công trình cấp nước sinh
hoạt tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú. 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      /7/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện; Báo cáo thẩm tra 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 Công trình cấp nước sinh hoạt
tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Trước điều chỉnh thời gian thực dự án:
- Thời gian thực hiện dự án được duyệt: “Giai đoạn 2022-2023”.
2. Sau điều chỉnh thời gian thực dự án:

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: “Giai đoạn 2023-2025”. 
3.  Các  nội  dung  khác  thực  hiện  Nghị  quyết  số  87/NQ-HĐND  ngày

29/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương
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đầu tư dự án  Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng
Phú. 

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 8 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; NN&PTNT;
- UBND xã Quảng Phú;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

 - Lưu: VT.
Nguyễn Văn Quốc
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