
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA GRAI 

           Số:        /TTr-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ia Grai, ngày      tháng 12 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư                                

13 công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn                                               

giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện 

 
 

    Kính gửi:  

- Thường trực Huyện ủy Ia Grai; 

- Thường trực HĐND huyện Ia Grai. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ 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 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 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;  

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

đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 

công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn 

vốn ngân sách huyện, cụ thể như sau: 

 Uỷ ban nhân dân huyện đã trình Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện bổ sung 13 công trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

gồm 10 Trụ sở làm việc Công an các xã Ia Khai, Ia Grăng, Ia Dêr, Ia Krăi, Ia Yok, Ia 

Sao, Ia Bă, Ia Hrung, Ia Pếch và thị trấn Ia Kha; Đầu tư hạ tầng khu dân cư đất công 

ty cao su Chư Păh bàn giao về địa phương quản lý; Đầu tư hạ tầng khu dân cư đất 

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai bàn giao về huyện quản lý; Hội trường Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai. 

Lý do: Bổ sung Trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn theo đề xuất của Công 

an huyện nhằm đảm bảo lộ trình về xây dựng trụ sở làm việc của công an xã; đầu tư 

hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu quy hoạch nhằm đáp ứng các điều kiện theo Chỉ 

thị số 14/CT-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường 

công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu ở đô thị 

để bán đấu giá về sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai để bán đấu giá quyền sử 

dụng đất các khu quy hoạch trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo các nguồn chi theo kế 



hoạch; đầu tư Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai nhằm đảm 

bảo nhu cầu sinh hoạt, hội họp của cán bộ, công chức khối Mặt trận và các đoàn thể 

huyện. 

Tuy nhiên, điều kiện để 13 công trình này được đưa vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn là các công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

(theo Điều 52 của Luật Đầu tư công năm 2019). 

Mặt khác, theo quy định tại Tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019: 

“Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp 
mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. 

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy 

ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này 

phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể 
của địa phương”. 

Theo quy định này, Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C thuộc cấp mình quản lý. Tuy 

nhiên, Luật cũng cho phép Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, 

khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương. 

Đến nay, UBND huyện đang giao các ngành lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư 13 công trình bổ sung để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên 

kỳ họp Thứ Bảy, HĐND huyện được tổ chức vào ngày 15, 16 tháng 12 năm 2022. 

Nay đã gần tới ngày diễn ra kỳ họp; khả năng các ngành chưa thể hoàn thành hồ sơ 

để trình các Ban HĐND huyện thẩm tra theo thời gian quy định. 

Vì những lý do trên, UBND huyện đề xuất HĐND huyện giao Ủy ban nhân 

dân huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình mới bổ sung này để đảm bảo 

điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 để 

các ngành có thể triển khai dự án và thực hiện theo quy định. 

(Có biểu 13 dự án bổ sung kèm theo) 

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

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 



Đvt: Triệu đồng

TỔNG CỘNG 32.400 32.400

Nguồn tiền sử dụng đất huyện 

quyết định đầu tư
32.400 32.400

Dự án khởi công mới 32.400 32.400

1
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Khai
Xã Ia Khai

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2023 1.500 1.500

2
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Grăng

Xã Ia 

Grăng

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2023 1.500 1.500

3
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Dêr
Xã Ia Dêr

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2023 1.500 1.500

Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch vốn 

giai đoạn 2021-

2025

Ghi chú

Phụ lục 

DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 GIAO UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai)

TT Danh mục dự án Địa điểm Năng lực thiết kế
Thời gian 

KC-HT



4

Đầu tư hạ tầng khu dân cư đất 

công ty cao su Chư Păh bàn giao 

về địa phương quản lý

Thị trấn Ia 

Kha

Đầu tư hệ thống thoát nước dọc 

mương xây đậy đan khoảng 

3,6Km theo quy hoạch

2023 8.200 8.200

5

Đầu tư hạ tầng khu dân cư đất 

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia 

Grai bàn giao về huyện quản lý

Thị trấn Ia 

Kha

Đầu tư hệ thống thoát nước dọc 

mương xây đậy đan khoảng 

1,3Km; hệ thống điện sinh hoạt

2023 4.200 4.200

6
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Krăi
Xã Ia Krăi

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2024 1.500 1.500

7
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Yok
Xã Ia Yok

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2024 1.500 1.500

8
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Sao
Xã Ia Sao

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2024 1.500 1.500

9
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Bă
Xã Ia Bă

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2025 1.500 1.500

10
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Hrung

Xã Ia 

Hrung

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2025 1.500 1.500

11
Trụ sở làm việc Công an xã Ia 

Pếch
Xã Ia Pếch

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2025 1.500 1.500



12
Trụ sở làm việc Công an thị trấn 

Ia Kha

Thị trấn Ia 

Kha

Nhà làm việc 01 tầng và các 

hạng mục phụ
2025 1.500 1.500

13
Hội trường Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam huyện Ia Grai

Thị trấn Ia 

Kha

Nhà hội trường 01 tầng, DTXD 

525m2 và các hạng mục phụ trợ
2025 5.000 5.000
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