
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /NQ-HĐND Kon Rẫy, ngày       tháng      năm   
 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư các dự án  

từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2025    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ 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; 

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn 

vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện (Kèm theo Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư số 437/BC-UBND; Báo cáo thẩm định nội bộ số 

436/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021); Báo cáo thẩm tra số 275/BC-

BKTXH ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 

dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn vốn đầu tư 

công giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng các danh mục công trình trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy là hết sức cần thiết và cấp bách để hoàn thiện mạng lưới 

đường giao thông, trường lớp học và các nhiệm vụ khác, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc học tập, sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

2. Quy mô đầu tư: (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo). 

3. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2022-2025: Khoảng 114.125 triệu đồng. 

4. Cơ cấu nguồn vốn:  

- Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2025 là: 110.636 triệu đồng. 

- Nguồn vốn khác: 3.489 triệu đồng. 

5. Địa điểm xây dựng: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022. 

7. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022-2025. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

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

nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 

3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021./. 

Nơi nhận:           
- TT HĐND tỉnh;                        
- UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Tổ Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- TT HĐND&UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP và các CV; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CV(HĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thạch 
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