
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND                      Sa Thầy, ngày      tháng       năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng  

phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy 

 

 Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đấu 

thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế tỉnh Kon Tum đến năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Thầy 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc 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 Công văn số 3096/UBND-KTTH ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc hỗ trợ triển khai thủ tục các dự án của Công ty CP tập đoàn TH 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 413/UBND-NNTN ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 230/SKHĐT-TH ngày 13/02/2020 của Sở Kế hoạch & 

Đầu tư về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN. 

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô 

Rai, huyện Sa Thầy. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Kon Tum. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Kon Tum. 



5. Chủ đầu tư: UBND huyện Sa Thầy. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

7. Dự kiến Tổng mức đầu tư dự án: 75.000.000.000 đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 35.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện: 40.000.000.000 đồng. 

- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Đây là dự án nhóm C, dự kiến 

khả năng cân đối vốn như sau: 

Năm 

Nguồn vốn 

Tổng 
Nguồn ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 
Ngân sách huyện 

Năm thứ nhất 75.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 

Tổng cộng 75.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách 

huyện. 

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020. 

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

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

 - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ 

giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. 

 - Báo cáo thẩm định nội bộ.  

 - Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

UBND huyện Sa Thầy kính trình UBND tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại 

làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy./. 

 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu VT-LTKTH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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