
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTr-UBND                    Đăk Tô, ngày          tháng     năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  

dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô. 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 

 

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

Căn cứ 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 về ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng 

vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Nghị Quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 05/3/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Đăk Tô về việc giao Ủy nhân dân huyện quyết định chủ trương 

đầu tư dự án nhóm C; 

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 01/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Tô về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 huyện Đăk Tô. 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết 

định chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô, với các nội 

dung chính sau: 

I. Thông tin chung của dự án 

1. Tên dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô. 

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

5. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn huyện, góp 

phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho 

địa phương; đạt tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội trong bộ tiêu chí xây dựng thị trấn 

Đăk Tô đạt đô thị loại IV. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum. 

7. Quy mô đầu tư:  

+ Nhà văn hóa đa năng: Diện tích khoảng 1.200 m2. 

+ Sân đường nội bộ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
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8. Tổng mức đầu tư: Dự kiến khoảng 14.500 triệu đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới 

11. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023. 

II. Danh mục hồ sơ kèm theo. 

1. Tờ trình số 29/TTr-BQL, ngày 04/3/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà 

văn hóa đa năng huyện Đăk Tô. 

2. Báo cáo số 45/BC-BQL, ngày 04/3/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện 

Đăk Tô. 

3. Báo cáo số 67/BC-BQL, ngày 21/3/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện về việc làm rõ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn 

hóa đa năng huyện Đăk Tô 

4. Báo cáo số 55/BCTĐ-TCKH, ngày 21/3/2022 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô.  

Uỷ ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XIV, Kỳ 

họp chuyên đề xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

huyện kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Lưu: VP-VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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