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Krông Nô, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư San lấp mặt 

bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) 

 

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 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND huyện 

Krông Nô về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án San lấp mặt bằng các khu 

vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao); 

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

lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) đã được 

HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án gặp vướng mắc, cần điều chỉnh 

chủ trương đầu tư. Cụ thể như sau: 

1. Dự án San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh 

đồng La Trao) đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn 

khởi công mới năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh phần quy 

mố san lấp tăng tè 18.000m2 lên 27.146m2 và bổ sung hệ thống thoát nước bằng 

bê tông cốt thép dài khoảng 95m (do trong quá trình khảo sát lập đề xuất chủ 

trương đầu tư, chủ đầu tư đã thiếu sót trong việc chưa xác định cụ thể quy mô đầu 

tư dự án). Do đó, để dự án kịp thời triển khai các dự án, đảm bảo được việc khai 

thác và phát triển quỹ đất tại khu vực cánh đồng La trao, đồng thời đảm bảo thoát 

nước cho khu vực thượng lưu, UBND huyện đề nghị HĐND huyện điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án nêu trên (điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do điều chỉnh 

tăng quy mô đầu tư). Cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:  

- Quy mô đầu tư đự kiến được duyệt: San lấp mặt bằng khoảng 

18.00m2. 

- Quy mô đầu tư dự kiến điều chỉnh: San lấp mặt bằng khoảng 27.146m2 

và xây dựng hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép dài khoảng 95m. 
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2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 

- Tổng mức đầu tư dự kiến được duyệt: 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai 

tỷ đồng)”. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh: 3.500.000.000 đồng (bằng chữ: Ba 

tỷ, năm trăm triệu đồng). 

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  dự án 

nêu trên. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 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; 

- UBND thị trấn Đắk Mâm; 

- Lưu VT. 
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