
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /NQ-HĐND  Ia H’Drai, ngày      tháng       năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư đường 
ống cấp III trung tâm huyện Ia H’Drai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 
KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 4  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng 
nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ  

trương đầu tư dự án nhóm C; 

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 quản lý 
dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư 

đường ống cấp III trung tâm huyện Ia H’Drai; Báo cáo thẩm tra của các Ban 
Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện tại kỳ họp. 

  QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư đường ống cấp 
III trung tâm huyện Ia H’Drai, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

cho cán bộ và nhân dân tại khu trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, khu dân 
cư trung tâm xã Ia Dom (Đoạn từ trung tâm xã Ia Dom dọc theo Quốc lộ 14C 

đến trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai), khu dân cư trung tâm xã Ia Tơi 
(Đoạn từ trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai đến trung tâm xã Ia Tơi). Nâng 

cao đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Quy mô đầu tư:  
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- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

- Quy mô: Đầu tư hệ thống đường ống cấp 3 lấy nước trực tiếp từ đường 
ống cấp 1, cấp 2 và từ các điểm lấy nước đã có trên đường ống cấp 1, cấp 2 của 

dự án cấp nước sinh hoạt trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai. Tổng chiều dài 
đường ống khoảng 19.278m và công trình trên đường ống.  

3. Nhóm dự án: Nhóm C 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 4.927.842.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm hai 

mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất trong cân đối và các nguồn hợp pháp khác. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Ia Tơi và xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 03 năm 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- UB MTTQ Việt Nam huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- Thường trực HĐND-UBND các xã; 
- Lưu: VT-TH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lương Văn Thám 
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