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TỜ TRÌNH 

Về việc xin bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, 
giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Hà(1) 

 
                        

             Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 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 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác 
quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ứng trước dự toán ngân ngân sách tỉnh (nguồn 

nhàn rỗi vốn đầu tư phát triển chưa giải ngân) hỗ trợ các địa phương đầu tư xây 
dựng nông thôn mới tại các xã mục tiêu năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 65/TB-TTHĐND ngày 01/12/2021 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư và sử dụng vốn ứng trước dự 

toán ngân sách tỉnh đầu tư trên địa bàn xã Đăk Hring;  

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk 
Hà khóa VI, kỳ họp thứ 4 xem xét phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công 

trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Hà (Các công trình đầu tư hỗ trợ 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đăk Hring) với những nội dung chính 

như sau: 

1. Các danh mục công trình, quy mô, tổng mức đầu tư: Chi tiết tại 
Phụ lục kèm theo. 

2. Loại công trình, cấp công trình: Dự án nhóm C quy mô nhỏ; Công 

trình cấp IV. 

3. Hình thức đầu tư: Theo cơ chế đặc thù. 

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 980 triệu đồng(2). Còn lại huy động 
nhân dân đóng góp. 

5. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2021 - 2025. 

                                        
1 Phục vụ cho công tác quyết toán nguồn vốn tại NS huyện sau khi được tỉnh phân bồ kế hoạch vốn 

chính thức hỗ trợ phân cấp về NS huyện. 
2 Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ứng 

trước dự toán ngân ngân sách tỉnh (nguồn nhàn rỗi vốn đầu tư phát triển chưa giải ngân) hỗ trợ các địa phương 

đầu tư xây dựng nông thôn mới tại các xã mục tiêu năm 2021. 



2 

 

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà kính trình Hội đồng nhân dân huyện 
Đăk Hà khóa VI, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (đ/tr); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, PTC. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hà Tiến 

 


		2022-06-13T16:36:42+0700


		2022-06-13T19:39:48+0700


		2022-06-13T19:39:48+0700


		2022-06-13T19:39:48+0700


		2022-06-13T19:39:48+0700


		2022-06-13T19:39:48+0700




