
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND Kon Rẫy, ngày     tháng     năm  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh tên Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện 

 Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ V. 

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 Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan; 

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 và các 

văn bản pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 về việc thông qua Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 về việc thông qua Kế 

hoach sử dụng đất năm 2022 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Kon Rẫy; 

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của 

HĐND huyện Kon Rẫy về kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện 

dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy; 
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UBND huyện Kon Rẫy kính trình Hội đồng nhân dân huyện  xem xét, cho 

ý kiến điều chỉnh tên dự án Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy 

quân sự huyện Kon Rẫy, cụ thể như sau: 

I. Điều chỉnh tên dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện và cập nhật tên dự án vào Kế hoach sử dụng đất năm 2022 tại Nghị 

quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của HĐND huyện, như sau: 

- Điều chỉnh tên “Dự án thao trường, căn cứ hạ tầng kỹ thuật của huyện 

Kon Rẫy” thành “Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy 

quân sự huyện Kon Rẫy”.  

Lý do: thực hiện theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

18 tháng 4 năm 2022 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 

2022 của HĐND huyện. 

II. Điều chỉnh tên dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân huyện và cập nhật tên dự án vào Kế hoach đầu tư công năm 

2023 tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND 

huyện, như sau: 

- Điều chỉnh tên “Dự án Xây dựng thao trường bắn cấp huyện. Hạng 

mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng” thành “Dự án Trường bắn, thao trường 

huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy”. Hạng mục: Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng”.  

Lý do: thực hiện theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

16 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 

2022 của HĐND huyện. 

Kính trình Hội đồng nhân huyện xem xét./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng: TNMT, TCKH huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương 
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