HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
TINH flAK NONG
BIc lap — Tir do — Hnh phtIc
S: 4J,/NQ-HDND

Dk NOng, ngayg tháng 4 nãm 2020

NGH! QUYET
Vê chü truo'ng du tu' diy an Quy hoch on dnh dan di cu' ty' do ti 03 thôn:
Tan Lp, Bäc So'n, Tan Bnh xä flak Gãn, huyn flak Mit két nôi vó'i xã
Bik Sôr, huyn Krông No

HO! BONG NHAN DAN TINH flAK NONG
KHOA !!I, KV HQP BAT THU UNG
Can ct Luçt T cht'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 thcng 6 nám 2015;
Can ci'c Lut Dcu tu' cong ngày 13 tháng 6 nàm 2019,
Can ct' Quyê't djnh sO' 107/QD-TTg ngày 3] tháng 12 nám 2019 cia Thz
tu'O'ng ChInh phi ye vic bO sung nguOn vOn tii' nguOn dy' phOng ngân sách
Trung u'o'ng nàm 2019 cho mt so b và các dja phu'o'ng thcc hin dt an cap
bách,
Can ct' COng van so 9849/BKHDT-TH, ngày 31 tháng 12 nám 2019 cta
Bó Ké hoçich và Dáu tu' ye vic bO sung vOn tir nguón dy'phOng ngdn sách Trung
u'ung nám 2019 cho mç3t sO Bç$ và Dja phu'o'ng thu'c hién cap bach,'
Xét TO' trinh so' 1212/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 nám 2020 cza Uy ban
nhân dan tinh ye vic phé duyt chi, tru'o'ng dáu tu' dOi vO'i dc an khO'i cOng mO'i
silt dyng tic nguOn ngán sOch Trung u'o'ng nám 2020, j kién thám tra cza Ban
Kinh té - Ngán sách H(5i dOng nhán dan tinh; kiên tháo luán cza các dcii biéu
Hç5i dOng nhán dan tçii k hQp.
QUYET NGHI:
Biu 1. Phê duyt chü trnong du tu di,r an Quy hoch on djnh dan di cu
tir do ti 03 thôn: Tan Lip, Bàc Son, Tan Djnh xã DAk Gän, huyn Däk Mu kêt
nôi vi xã Däk Sôr, huyn Krông N, vâi nhtthg ni dung chü yêu:
1. Mc tiêu du tu: Tüng bi.râc hoàn thin h thng giao thông dam báo
luu thông thun tin, an toàn dáp rng nhu câu di !i cüa bà con trong vüng. Gop
phân nâng cao di song cüa nhân dan trong khu virc, phü hcip vi thirc tê phát
triên gop phân quan tr9ng cho chiên Iugc phát triên kinh tê - xã hi, an ninh
quôc phông, nâng cao chat luçing cuc sOng cüa nhân dan.
2. Pham vi du tu: Xã Dk G&n, huyn Dk Mi!, tinh Däk Nông.
3. Quy mô du tu: Tong chiu dái thit k khoâng: 3,5 km. Cp k5 thut:
Dung giao thông, cap B.
4. Nhóm dix an: Dix an nhóm C.
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5. Ten chü dâu tu: Uy ban nhân dan huyn Dk Mu.
6. Tng müc dâu tu (dr kin): 7.000.000.000 dông (Bang chtr: Bay t dng).
7. Co cu ngun van: 100% ngân sách Trung uang. Nguôn dir phông
ngân sách Trung uo'ng näm 2019 dA bô trI 7 t' dông dê thirc hin trong nãm
2020 tai Cong van so 9849/BKHDT-TH, ngày 31 tháng 12 nãm 2019 cüa Bô
Kê hoach và Dâu tu.
8. Da dim thrc hin dr an: Xà Dk Gin, huyn Dâk Mu, tinh Dk Nông.
9. Thai gian thirc hin di.r an: Tü nãm 2020 — 2022.
10. Tiên d thrc hin di,r an: Hoàn thành trong näm 2022.
11. Di,r kin k ho?ch b trI vn: Ngun dr phông ngân sách Trung uang
nãm 2019 bô trI 7 ti dông dê thi.rc hin trong nãm 2020.
12. ChInh sách thirc hin: Thirc hin theo quy djnh Lut Dâu tu cong ngày
13 tháng 6 näm 2019.
13. HInh thü'c dtu tu cña dir an: Dâu tu xây dirng mâi.
14. Các Ni dung khác: Quy mô du tu là quy mô di.r kin, quy mô dir an
duçic xác djnh cij the buâc !p Báo cáo kinh tê k thut — thiêt kê bàn ye thi
cong.
Diêu 2. To chirc thuc hiên
Giao lily ban nhân dan tinh chju trách nhim trin khai thirc hin Ngh
quyêt và báo cáo Hi dông nhân dan tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Giao Thu?ng trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, T di
biêuvà dai biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic triên khai thirc hin Nghj
quyêt.
Nghj quyt nay dâ duçc Hi dông nhân dan tinh Dãk Nông khóa III, K)'
h9p bat thi.thng thông qua ngày 23 tháng 4 nãm 2020 và có hiu hrc tr ngày
thông qua.!.
No'i n/i in:
- UBTV Quc hi, ChInh phü;
- Bô Kê hoach Va Dâu tu;
- Thumg trtrc: Tinh iy, HDND tinh;
- UBND tinh, UBMTTQ VN tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Các Ban HDND tinh;
- Các dai biêu HDND tinh;
- VP: Tinh üy, HDND, UBND tinh;
- Các S, ban, nganh thuc tinh;
- HDND, UBND các huyn, thãnh phô;
- Báo Däk Nông, Dâi PT-TH tinh;
- Cong TTDT tinh, Cong báo Däk Nong;
- Trung tam Iuu trct tinh;
- Luu: VT,TH, HC-TC-QT, HSKH.
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