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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ 

thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 4 

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      /NQ-HĐND ngày       /7/2022 của HĐND huyện 

Krông Nô về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp 

huyện; 

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. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ 

thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm, với một số nội dung 

chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu: 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. 

2. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, cải tạo 02km vỉa hè và hệ thống thoát nước đô 

thị. 

3. Nhóm dự án: C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô.  
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7. Thời gian thực hiện dự án dự kiến: Giai đoạn 2023-2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Nô là Chủ đầu tư đầu tư Dự án 

chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án Chỉnh 

trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn Đắk 

Mâm trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật 

Đầu tư công và pháp luật liên quan.  

b) Bảo đảm tính chính xác về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư của dự án 

phù hợp với thực tế và đảm bảo quy định pháp luật; không quá số vốn dự kiến cân 

đối cho dự án. 

2. Giao UBND huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. 

Trong trường hợp cần thiết phải tăng quy mô dự án, tăng tổng mức đầu tư để 

phát huy hiệu quả dự án thì UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết 

định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Nô và các cơ quan liên quan khác 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát về thực hiện Nghị quyết này. 

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

họp thứ 4 thông qua ngày      tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như  Điều 2,3; 

- HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- UBMT TQVN huyện;                           
- Hội đồng thẩm định CTĐT 38; 

- các Phòng TCKH, KTHT; 

- Ban QLDA&PTQĐ; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Lưu: VT.                                                                                               

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quốc 

     

    

 

 

 

 

 


