HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Bc lap — Ty do — Hnh phác
TINH BAK NONG
Dak Nóng, ngàyjjtháng 4 nám 2020

St: 1L /NQ-HDND

NGH QUYET
A . .
Ye vice stra doi, bo sung m9t so dieu tu Ngh quyet so 371NQ-HBND ngay
lltháng 12 närn 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh BàkNông v chü trtro'ng
dau tir dy an Ke chong st b song Bak Nang, thon Phu Ta,n, xa Bak Nang,
huyn Krông No, tinh Oak Nông (Hang myc: Kè chông st l&)
A

A

9

A

A

A A

HO! BONG NHAN DAN TINH OAK NONG
KHOA III, KY HQP BAT THUNG
Can thLuát Td cht'c chInh quyn djaphwcxng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can ct Lut Du tw cong ngày 13 tháng 6 nám 2019,
Xét T& trinh sO' 1212/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 nám 2020 cia Uy ban
nhán dan tinh
vic phé duyt cht tru'cmg dOu tu' dOi vó'i dy' an khO'i cOng mó'i
th dyng tui' nguOn ngán sách Trung wang nàm 2020, j kién thám tra cta Ban
Kinh té - Ngán sách H5i dOng nhán dan tinh; kiên tháo lun cia các dgi biêu
Hçi dOng nhán dan tgi k)) hop.
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QUYET NGH!:
Biêu 1. Sira dôi, b sung mt s ni dung tai Nghj quyët s 37/NQ-HDND
ngày 11 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Däk Nông
chü
trirang dâu tir dçr an Kè chông sat l song Däk Nang, thôn Phü Tan, xâ Däk
Nang, huyn Krông N, tinh Däk Nông (Hang mvc: Kè chông stt 1), vói các
ni dung sau:
1. Diu chinh ni dung quy mô du tu tai Khoán 2, Diêu 1 nhu sau:
"Tiên hành ké tiir tràn xã lü M D&k Nang ye phIa ha luu nhng doan bj sat
10 nghiêm tr9ng, xung yêu tong chiêu dài doan kè hai ben khoàng 700 m".
2. Diu chinh ni dung co cu ngun vn tai Khoàn 5, Diêu 1 nhu sau:
"Ngun ngân sách Trung uang là 21,7 t dông, trong do: Giai doan 20162020 là 11,7 t' dông; giai doan sau näm 2020 là 10 tS' dông."
3. Diu chinh ni dung th0i gian thirc hin tai Khoân 7, Diu 1 nhu sau:
"Giai doan tr nãm 2020-2022".
4. Diu chinh ni dung tin d thrc hin dir an tai khoàn 8, Diêu 1 nhu sau:
"Hoàn thành trong näm 2020-2022".
5. Bô sung mt s ni dung tai Diu 1 nhu sau:
"- Phm vi du tu: Xã Dk Nang, huyn KrOng Nt5, tinh Dk Nông.
- Ten chü du tu: Cong ty TNT-H-I MTV khai thác cong trInh thOy
tinh
Dàk Nông.
ye
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- K hoch bé trI vn: Nguôn ngân sách Trung uo'ng là 21,7 t dông, trong
do: Giai don 2016 — 2020 là 11,7 t dông; giai doin sau nãm 2020 là 10 t)
dông.
- ChInh sách thrc hin: Thçrc hin theo quy djnh Lut Du ti.r cong ngày 13
tháng 6 näm 2019.
- Hinh thirc du tix cüa dir an: "Du tu xây dirng mâi".
Diu 2. Các ni dung khác thrc hin theo Nghj quyt s 37/NQ-HDND
ngày 11 tháng 12 nãm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Däk Nông ye chü
tnrang dâu tu dir an Ké chông st l sOng Dãk Nang, thôn Phü Tan, xã Dãk
Nang, huyn Krông No, tinh Däk Nông (Hang miic: Ké chông s?t lâ).
Diu 3. T chüc thuc hiên
Giao Uy ban nhân dan tinh chju trách nhim trin khai thirc hin Nghj
quyêt và báo cáo Hi dOng nhân dan tinh theo quy djnh cüa pháp lutt.
Giao Thi.thng tr1rc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan,
To di biêu và dai biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic triên khai thirc
hin Nghj quyêt.
Nghj quyt nay dA duqc Hi dng nhân dan tinh Dk Nông KhOa III, k
h9p bat thuO'ng thông qua ngày 23 tháng 4 näm 2020 Va có hiu lirc ti1 ngày
thông qua.!.
Noi nhân:
- UBTV Qu6c hi, ChInh phii;
- Bô Ké hoach vâ Dâu w;
- ThuOng trirc: Tinh i:iy, HDND tinh;
- UBND tinh, UBMTTQ VN tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Các Ban HDND tinh;
- Các d?i biêu HDND tinh;
- VP: Tnh üy, HDND, UBND tinh;
- Các SO, ban, nganh thuôc tinh;
- HDND, UBND các huyn, thành phô;
- Báo Dãk Nong, Dâi PT-TH tnh;
- Cong TTDT tinh, Cong báo Dàk Nông;
- Trung tam !i.ru tr tinh;
- Lixu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.
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