
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số :        /TTr-UBND                Đồng Xoài, ngày        tháng  11  năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: San lấp mặt bằng  

các khu đất đấu giá và bố trí TĐC (Cụm M1-3, Cụm N4-9, Cụm N4-10) 

thuộc đường Đoàn Thị Điểm, Cụm đường Đinh Bộ Lĩnh,  

Cụm đường Tô Ngọc Vân. 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

Căn cứ Luật NSNN ngày 25/6/2015; 

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 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;   

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 01/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Xoài về việc thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022, thành phố Đồng Xoài; 

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đồng Xoài về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà 

nước 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 122/TTr-QLĐT ngày 18/8/2022, của phòng Tài 

chính-Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 853/TTr-TCKH ngày 08/11/2022 

(kèm Báo cáo thẩm định số 741/BC-TCKH ngày 05/10/2022 của Phòng Tài 

chính-Kế hoạch thành phố); Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài kính trình 

Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư công trình: San lấp 

mặt bằng các khu đất đấu giá và bố trí TĐC (Cụm M1-3, Cụm N4-9, Cụm N4-

10) thuộc đường Đoàn Thị Điểm, Cụm đường Đinh Bộ Lĩnh, Cụm đường Tô 

Ngọc Vân, với các nội dung chính như sau: 
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I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH: 

1. Tên công trình: San lấp mặt bằng các khu đất đấu giá và bố trí TĐC 

(Cụm M1-3, Cụm N4-9, Cụm N4-10) thuộc đường Đoàn Thị Điểm, Cụm đường 

Đinh Bộ Lĩnh, Cụm đường Tô Ngọc Vân. 

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: 799.131.341 đồng (Bảy trăm chín mươi chín triệu, 

một trăm ba mươi mốt ngàn, ba trăm bốn mươi mốt đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố Đồng Xoài năm 2022( 

Vốn sự nghiệp kinh tế khác). 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

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

11. Hình thức đầu tư dự án: Làm mới. 

12. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện tổ 

chức bán quyền sử dụng đất. 

13. Về sự cần thiết đầu tư: Mặt bằng một số lô đất tại đường Tô Ngọc 

Vân, diện tích khoảng 569,52 m2 đường Đoàn Thị Điểm với diện tích khoảng 

7050,45 m2 phường Tân Phú; Đường Đinh Bộ Lĩnh phường Tân Thiện diện tích 

khoảng: 749,67 m2 quá trũng thấp so với mặt đường do đó cần thực hiện san lấp 

để thực hiện công tác đấu giá. 

14. Quy mô đầu tư xây dựng: 

Phát cây, dọn dẹp mặt bằng. Mua đất, san lấp mặt bằng K = 0,85 (cao độ 

san lấp mặt bằng tùy vào từng vị trí cụ thể) với diện tích khoảng 8369,64 m2 

(khối lượng đất khoảng 5941,64 m3). Cụ thể:  

 - Đường Đoàn Thị Điểm: Cụm M1-3: 2.241,5 m2 chia làm 15 lô đất; 

Cụm N4-9: 1.208,08 m2 chia làm 8 lô đất; Cụm N4-10: 3.600,87 m2 chia làm 24 

lô đất. 

 - Đường Đinh Bộ Lĩnh: 749,67 m2 chia làm 3 lô đất. 

  - Cụm đường Tô Ngọc Vân: 569,52 m2 chia làm 6 lô đất. 

II. Hồ sơ gửi kèm theo:  

1. Báo cáo thẩm định số 741/BC-TCKH ngày 05/10/2022 của phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố.  
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2. Tờ trình số 853/TTr-TCKH ngày 08/11/2022 của phòng Tài chính-Kế 

hoạch thành phố. 

3. Tờ trình số 122/TTr-QLĐT ngày 18/8/2022 của phòng Quản lý Đô thị 

thành phố Đồng Xoài. 

4. Báo cáo số 320/BC-QLĐT ngày 17/8/2022 của phòng Quản lý Đô thị 

thành phố Đồng Xoài. 

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 

xét, quyết định chủ trương đầu tư sự 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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