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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:              /TTr-UBND Đồng Xoài, ngày      tháng       năm 2022 
 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét cống, hố ga ...  

một số tuyến đường khu trung tâm thành phố Đồng Xoài.  

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; được sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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 định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành định mức xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, 

bảo trì và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tình Bình Phước;  

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước về ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước; 
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Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đồng Xoài Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 05 

năm (lần 2), giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022; 

Theo quy định tại mục 7, Điều 17 của Luật Đầu tư công: “Hội đồng nhân dân 

quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước…”. Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ 

trình số 127/TTr-QLĐT ngày 23/8/2022, của phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố 

tại Tờ trình số 823/TTr-TCKH ngày 28/10/2022 (kèm Báo cáo thẩm định số 

820/BC-TCKH ngày 28/10/2022 của phòng Tài chính-Kế hoạch); Ủy ban nhân dân 

thành phố Đồng Xoài kính trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ 

trương đầu tư đầu tư công trình: Nạo vét cống, hố ga ... một số tuyến đường khu 

trung tâm thành phố Đồng Xoài, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: 

1. Tên công trình: Nạo vét cống, hố ga ... một số tuyến đường khu trung tâm 

thành phố Đồng Xoài. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND thành phố. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thành phố. 

5. Tên chủ đầu tư: Phòng Quản lý Đô thị thành phố. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Xoài. 

7. Tổng mức đầu tư : 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố Đồng Xoài (Vốn đầu tư 

XDCB năm 2022-2023). 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

10. Lĩnh vực sử dụng vốn: Hạ tầng kỹ thuật. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp. 

12. Mục tiêu đầu tư: Nạo vét cống, hố ga…một số tuyến đường khu trung 

tâm thành phố nhằm khắc phục tình trạng ngập cục bộ, góp phần đảm bảo vệ sinh 

môi trường, an toàn giao thông và tạo mỹ quan đô thị, phấn đấu xây dựng thành 

phố Đồng Xoài đạt các tiêu chí của Đô thị loại II trong nhiệm kỳ 2020-2025. 
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13. Về sự cần thiết đầu tư: Hiện nay hệ thống hố ga, lưới chắn rác một số 

tuyến đường khu trung tâm thành phố đầu tư xây dựng lâu năm, đã xuống cấp, hư 

hỏng, bùn đất bồi lấp, khả năng tiêu thoát nước kém nên thường gây ngập cục bộ, 

ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường; một số miệng thu nước tại các hố ga thiết kế 

chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân…do vậy, việc nạo vét cống, 

hố ga ... một số tuyến đường khu trung tâm thành phố Đồng Xoài là cần thiết nhằm 

khắc phục tình trạng trên, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao 

thông và tạo mỹ quan đô thị, phấn đấu xây dựng thành phố Đồng Xoài đạt các tiêu 

chí của Đô thị loại II trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

14. Quy mô đầu tư xây dựng:  

- Tuyến đường, số lượng hố ga. 

+ Đường Cách mạng tháng 8 (Từ đường Phú Riềng Đỏ tới đường Nguyễn 

Hữu Cảnh): 64 hố ga. 

+ Đường Bùi Thị Xuân (Từ đường Phú Riềng Đỏ tới đường Đặng Thai Mai): 

50 hố ga. 

+ Đường Hồ Huấn Nghiệp (Từ đường 26/12 đến đường 9/6): 14 hố ga. 

+ Đường 9/6 Khu TTHC thành phố Đồng Xoài (Từ đường Phú Riềng Đỏ đến 

đường Dương Bá Trạc): 38 hố ga. 

+ Đường 26/12 Khu TTHC thành phố Đồng Xoài (Từ đường Phú Riềng Đỏ 

tới đường Đặng Thai Mai): 52 hố ga. 

+ Đường ĐT 741 (Từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Lê Lai): khoảng 

61 hố ga. 

-Nội dung cải tạo, nâng cấp: 

+ Nạo vét cống, hố ga. 

+ Cải tạo lại miệng hố ga, tấm đan. 

+ Cải tạo miệng thu nước, thay mới lưới chắn rác. 

+ Lắp đặt vách ngăn mùi. 

II. Hồ sơ gửi kèm theo:  

1. Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của HĐND thành phố về việc 

thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; 

2. Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của HĐND thành phố Thông 

qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 05 năm (lần 2), giai đoạn 2021-

2025 nguồn ngân sách thành phố; 

3. Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố về 

việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. 

4. Tờ trình số 127/TTr-QLĐT ngày 23/8/2022 của Phòng Quản lý đô thị thành 

phố Đồng Xoài. 
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5. Báo cáo số 328/BC-QLĐT ngày 23/8/2022 của Phòng Quản lý đô thị thành 

phố Đồng Xoài. 

6. Báo cáo số 820/BC-TCKH ngày 28/10/2022 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố.  

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm 

xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án trên, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
-Như trên;  

-CT, PCT UBND thành phố; 

-Phòng TC-KH, QLĐT thành phố; 

-LĐVP, CV: KT, HĐND;   

-Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
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