UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐAK PƠ
Số: 8 /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Đak Pơ, ngày16 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng công trình:
Kiên cố hóa đường Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ
Kính gửi: Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện.
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 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Hướng dẫn số 1238/SGTVT-QLKCHTGT ngày 14/6/2021 của Sở
Giao thông tỉnh Gia Lai về hướng dẫn thực hiện nội dung giao thông của
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 455/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2017 của Sở giao thông vận
tải tỉnh Gia Lai về ban hành thiết kế mẫu đối với xây dựng đường GTNT phục
vụ các chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND 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 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND huyện Đak
Pơ về việc bố trí vốn ngân sách địa phương để đối ứng thực hiện Chương trình
kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Công văn số 2410/UBND-TCKH ngày 2/12/2021 của UBND
huyện Đak Pơ về việc triển khai thực hiện nguồn vốn kiên cố hóa hạ tầng giao
thông năm 2022;

Nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ lập tờ trình kính đề Phòng kinh tế
và Hạ tầng thẩm định hồ sơ xây dựng công trình với các nội dung sau:
1. Tên công trình: Kiên cố hóa đường Tổ dân phố 1, thị trấn Đak Pơ;
Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng (dài 100m, rộng 3,5m, dày 16cm,
mác 250)
2. Mục tiêu đầu tư: Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phấn đấu hoàn thành cơ bản các tuyến đường
giao thông của Tổ dân phố được kiên cố hóa bằng bê tông xi măng.
3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ
5. Quy mô: Chiều dài mặt đường bê tông xi măng 100m, bê tông xi măng
đá 2x4, mác 250, rộng 3,5m, dưới lót giấy dầu, nền đường cũ được đầm chặt.
6. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành và
Quyết định 455/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2017 của Sở giao thông vận tải tỉnh Gia
Lai về ban hành thiết kế mẫu đối với xây dựng đường GTNT phục vụ các
chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2017-2020.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2022
8. Tổng mức đầu tư:
Đơn vị tính:đồng.
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Một trăm lẻ bảy triệu, chín trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp.
- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ:
43.936.000 đồng.
- Ngân sách Huyện hỗ trợ:
26.991.000 đồng.
- Ngân sách xã hỗ trợ:
17.000.000 đồng.
- Nhân dân đóng góp
20.038.000 đồng.
10. Hồ sơ trình thẩm định gồm:
+ Hồ sơ dự toán xây dựng công trình do công ty TNHH MTV Phúc Lộc
Yên lập.
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+ Bản vẽ thiết kế mẫu theo Quyết định 455/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2017
của Sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai.
+ Biên bản họp nhân dân Tổ dân phố 1.
+ Nghị quyết HĐND thị trấn về hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng công trình.
Kính đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện xem xét, thẩm định để UBND
thị trấn triển khai các công việc tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Tuấn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Duy Nhất
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