
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Krông Nô, ngày      tháng 6 năm 2022 

TỜ TRÌNH  

Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi  

công mới giai đoạn 2022-2025 thuộc nguồn ngân sách cấp huyện  

 

Kính gửi: UBND huyện Krông Nô 

 

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; 

Để thực hiện đầu tư các dự án công trình đúng quy định tại Luật Đầu tư 

công, Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2021của chính phủ và các văn bản chỉ  

đạo của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện Krông Nô kính trình HĐND huyện 

Krông Nô quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 

2022-2025 thuộc nguồn ngân sách cấp huyện với các nội dung như sau: 

 I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Dự án: Trụ sở HĐND & UBND huyện Krông Nô, hạng mục: Cải tạo 

trụ sở làm việc. 

1.1. Tên dự án: Trụ sở HĐND & UBND huyện Krông Nô, hạng mục: Cải 

tạo trụ sở làm việc. 

1.2. Tên chủ đầu tư (nếu có): Văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô. 

1.3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: 

1.4. Mục tiêu đầu tư dự án: Đáp ứng cơ sở vật chất cho nhu cầu làm việc của 

cán bộ, công chức tại trụ sở HĐND & UBND huyện Krông Nô 

1.5. Quy mô đầu tư dự án: Cải tạo nhà làm việc và nhà bảo vệ. 

1.6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.500.000.000 đồng. 

1.7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị Trân Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đăk Nông. 

1.8. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án, gồm: Nguồn ngân sách huyện. 

1.9. Thời gian thực hiện dự án: 

- Dự án nhóm C thực hiện năm 2022-2025 (không quá 3 năm).  

- Phân kỳ giai đoạn đầu tư thực hiện dự án: 
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Năm Nguồn vốn huyện Nguồn vốn khác 

Năm thứ nhất 2.000.000.000  

Năm thứ hai 500.000.000  

Năm thứ ba   

Tổng 2.500.000.000  

1.10. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Krông Nô. 

2. Dự án: Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các 

tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm. 

1.1. Tên dự án: Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các 

tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm. 

1.2. Tên chủ đầu tư (nếu có): Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Nô. 

1.3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: 

1.4. Mục tiêu đầu tư dự án: Đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân, cải 

tạo môi trường được trong sạch, hoàn thiện kết hạ tầng giao thông theo quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030; tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy 

nền kinh tế - xã hội của huyện phát triển. 

1.5. Quy mô đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo 02km vỉa hè và hệ thống thoát 

nước đô thị. 

1.6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 10.000.000.000 đồng. 

1.7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị Trân Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đăk Nông. 

1.8. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án, gồm: Nguồn ngân sách huyện. 

1.9. Thời gian thực hiện dự án: 

- Dự án nhóm C thực hiện năm 2022-2025 (không quá 3 năm).  

- Phân kỳ giai đoạn đầu tư thực hiện dự án: 

Năm Nguồn vốn huyện Nguồn vốn khác 

Năm thứ nhất 5.000.000.000  

Năm thứ hai 2.500.000.000  

Năm thứ ba 2.500.000.000  

Tổng 10.000.000.000  

1.10. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Krông Nô. 

Danh mục tài liệu kèm theo trình HĐND huyện, gồm có: 
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(1). Các hồ sơ theo theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và quy 

định Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ, gồm có: Báo cáo đề 

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

Hội đồng thẩm định 38. (Hội đồng được thành lập theo Quyết định số số 38/QĐ-

UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Krông Nô) đối với 02dự án và các tài 

liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư.  

2. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 02 dự án. 

Kính trình HĐND huyện 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 xã, thị trấn Đắk Mâm; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 

 


