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    HUYỆN IA GRAI                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:          /TTr-UBND               Ia Grai, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

T  TR NH 

Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên có hóa hạ tầng                           

giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 

   

               Kính gửi:   

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công 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 Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh 

mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai về phê duyệt đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh 

mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 3437/SKHĐT-QLN ngày 20/10/2022 của S  Kế hoạch và 

Đầu tư về việc thông b o dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 và đề nghị 

xây dựng kế hoạch thực hiện c c Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình kiên 

cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023. 

Căn cứ Quy chế số 15-QC/HU ngày 15/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện Ia Grai khóa XVIII về quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ia Grai khóa XIII - kỳ họp thứ Năm về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2023 huyện Ia Grai; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thường 

trực HĐND huyện về danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên có hóa hạ 

tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể như sau: 

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 22.821,424 triệu đồng. Trong đó ngân s ch 

tỉnh phân bổ 11.420 triệu đồng; ngân s ch huyện 1.000 triệu đồng, ngân sách xã, thị 

trấn 2.849,724 triệu đồng và huy động đóng góp 7.551,7 triệu đồng. Đầu tư cho 40 

công trình. Trong đó có 39 công trình giao thông và 01 công trình kênh mương. 



 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến trên cơ s  thông 

báo vốn của S  Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3437/SKHĐT-QLN ngày 

20/10/2022; nguồn ngân sách huyện đối ứng 1.000 triệu đồng theo Nghị quyết số 

70/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai; nguồn ngân 

s ch xã, thị trấn và vốn huy động, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã họp dân và thống 

nhất đăng ký danh mục và mức vốn như trên. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

- Như kính gửi;               CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                     

- Lưu: VT, TCKH. 

       

             

               Lê Ngọc Quý 
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