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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:              /TTr-UBND 

  

Đăk Hà, ngày       tháng       năm  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tài trợ thực hiện quy hoạch 
 

           

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 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 22/11/2019;  

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

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 Thông báo số 362-TB/HU ngày 25/02/2022 về kết luận của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 14/02/2022 của UBND 

huyện về việc xin chủ trương các hạng mục đồ án và huy động nguồn lực từ các 

tổ chức cá nhân để thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Thông báo số 384-TB/HU ngày 25/4/2022 về kết luận của Thường 

trực Huyện ủy về Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện 

về việc cho chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tài trợ thực hiện quy hoạch; 

Căn cứ Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 10/6/2022 về kết luận của 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 

118/TTr-UBND, ngày 08/6/2022 của UBND huyện. 

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Tổ dân phố 

2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum1 với tổng kinh phí khoảng 

900 triệu đồng đã được Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt Nam (có trụ sở 

chính tại tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường 

Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam) cam kết tài trợ 

cho ngân sách huyện để triển khai thực hiện2.  

Để có cơ sở thực hiện đồ án quy hoạch đúng quy trình, quy định; Ủy ban 

nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 4 cho 

chủ trương sử dụng nguồn kinh phí từ Nhà tài trợ Công ty cổ phần tập đoàn 

CMH Việt Nam để triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 
                                                      
1 Theo Công văn số 847/UBND-KTHT ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc chủ trương 

lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà. 
2 Theo Biên bản cam kết tài trợ ngày 14/3/2022 và Công văn số 654/UBND-KTHT ngày 22/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về việc chấp thuận Nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch. 



2  

1/500) Khu đô thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum3. 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ 

họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     

- Như trên (trình);                                                                                     CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các đc CT, PTC UBND huyện;                                                                                        

- Lưu: VT, PTC. 
 

                                                                                 Hà Tiến 

                                                      
3 Ngày 08/4/2022, Nhà tài trợ đã chuyển trước 300 triệu đồng vào ngân sách huyện. Trên cơ sở dự toán kinh 

phí quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu vốn theo tiến độ, Nhà tài trợ chuyển kinh phí còn 

lại vào ngân sách huyện. 
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