
   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN CHƠN THÀNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /NQ-HĐND                   Chơn Thành, ngày       tháng       năm 2022 

  
  

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương  

đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Chơn 

Thành về việc thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các 

dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện 

Chơn Thành về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện 

Chơn Thành về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 23/6/2022 của UBND 

huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các 

vị đại biểu HĐND huyện. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Chơn Thành,  cụ thể như sau:  

1. Quyết định chủ trương đầu tư 07 dự án với tổng mức đầu tư 302 tỷ đồng, 

trong đó: 02 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng và 05 dự án nhóm C với 

tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng. 

2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án nhóm B với tổng mức đầu 

tư 565 tỷ đồng. 

DDỰỰ  TTHHẢẢOO  LLẦẦNN  11  
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(Có danh mục dự án và nội dung chủ trương đầu tư,  

điều chỉnh chủ trương đầu tư kèm theo). 

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác vẫn thực 

hiện theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/8/2021, Nghị quyết số 131/NQ-

HĐND ngày 27/12/2021 và Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của 

HĐND huyện Chơn Thành. 

Giao UBND huyện tổ chức thực hiện; giao Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND  và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Chơn Thành khóa XII, kỳ họp thứ 5 

thông qua ngày ......./......../2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND-UBND tỉnh (b/c); 

- TT.HU, TT.HĐND-UBND-UBMTTQ huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- TT.HĐND-UBND các xã-thị trấn; 

- LĐVP, các CV;  

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Tấn Hải 
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PHỤ LỤC 01 

Danh mục chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021 – 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án 

Tổng mức đầu tư 

Nhóm 

dự án 
Chủ đầu tư 

Tổng cộng 
Trong đó 

NS huyện 

 Tổng cộng 302.000 302.000   

I Dự án nhóm B 260.000 260.000   

1 
Xây dựng đường Phùng Hưng, thị trấn 

Chơn Thành 
160.000 160.000 B 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2 
Xây dựng mới Trường THCS tại xã 

Thành Tâm 
100.000 100.000 B 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

II Dự án nhóm C 42.000 42.000   

1 
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

đường Ngô Tất Tố, thị trấn Chơn Thành 
7.000 7.000 C 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2 
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

đường Âu Cơ, thị trấn Chơn Thành 
2.000 2.000 

C Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

3 

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

đường Cao Bá Quát (đoạn từ Quốc lộ 

13 đến đường Nguyễn Văn Linh) 

3.000 3.000 C 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

4 
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị 

huyện Chơn Thành 
5.000 5.000 

C Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

5 
Cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ 

huyện Chơn Thành 
25.000 25.000 

C Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng đường Phùng Hưng, thị trấn Chơn Thành  

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Tên dự án: Xây dựng đường Phùng Hưng, thị trấn Chơn Thành. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: 

- Mục tiêu dài hạn: Nhằm phát triển mạng lưới giao thông của huyện Chơn 

Thành theo định hướng hiện đại; từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông, cải 

tạo môi trường, mỹ quan đô thị. 

- Mục tiêu ngắn hạn: Một trong những dự án cần thiết sớm phải đầu tư đó là 

việc xây dựng đường Phùng Hưng nhằm kết nối QL13 đến tuyến cao tốc Chơn 

Thành – Hoa Lư, tạo cơ sở phát triển kinh tế trong vùng, từng bước ổn định đời 

sống, sinh hoạt của dân cư. Dự án xây dựng xong phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, tính mỹ quan, phù hợp với quy hoạch.  

4. Quy mô đầu tư:  

4.1. Qui mô: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104: 2007 là đường phố chính đô thị, cấp kỹ thuật 50 với các chỉ tiêu 

kỹ thuật chủ yếu sau: 

- Chiều dài tuyến khoảng: 4.500 m. 

- Chiều rộng mặt đường: 14.0 m. 

- Chiều rộng vỉa hè: 2 x 6,0 m. 

- Chiều rộng nền đường: 26,0 m. 

- Vận tốc thiết kế: 50 km/h. 

- Tải trọng trục thiết kế: 10 tấn. 

- Chiều rộng GPMB của dự án: 26,0 m. 

- Hoàn chỉnh thoát nước. 

- Kết cấu mặt đường:  

+ Mặt đường bê tông nhựa nóng (A1). 

+ Lớp móng bằng cấp phối đá dăm. 

+ Nền đắp đất. 

- Kết cấu vỉa hè: Đắp đất K>=0,95. 

- Hệ thống cọc tiêu, biển báo: Theo Qui chuẩn “Điều lệ báo hiện đường bộ 

QCVN41-2019”.  

4.2. Các hạng mục chính xây dựng hoàn thiện: 

- Mặt đường: Bê tông nhựa (A1). 

- Vỉa hè (lề đường): Đắp đất, K>=0,95. 
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- Thoát nước: Hoàn thiện hệ thống thoát nước ngang, dọc bằng BTCT. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 160.000.000.000 đồng (một trăm sáu 

mươi tỷ đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2025. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng mới Trường THCS tại xã Thành Tâm 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Tên dự án: Xây dựng mới Trường THCS tại xã Thành Tâm. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: 

- Đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn 

huyện Chơn Thành. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả giáo dục và đạt chuẩn quốc 

gia cấp tiểu học trên địa bàn huyện. 

- Tạo cảnh quan chung khu vực. 

4. Quy mô đầu tư:  

- Khối phòng học lý thuyết: Bao gồm 30 phòng học phục vụ học tâp, phòng 

phụ trợ, hành lang, cầu thang, khu vệ sinh … 

- Khối phòng học bộ môn: Khoảng 06 phòng, bao gồm các phòng bộ môn 

phục vục phụ học tập như: Phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, phòng tin học, phòng 

mỹ thuật, phòng công nghệ, phòng lý - hóa, phòng tự nhiên … 

- Khối hành chính quản trị: Bao gồm các phòng hành chính - quản trị như: 

Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, phòng tiếp khách, phòng tài chính – 

kế hoạch, phòng văn thư, Y tế, giáo viên, phòng họp, phòng đoàn, phòng truyền 

thống, phòng thư viện …  

- Các hạng mục khác gồm: Hội trường, Nhà đa năng, các hạng mục phụ trợ, 

nhà xe, sân, đường nội bộ, cổng – hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn, cây xanh, hệ 

thống điện, hệ thống cấp, thoát nước. 

- Thiết bị: Kèm theo thiết bị của dự án. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ 

đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 – 2025. 

 

 

 

 



77  

  

   

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

đường Ngô Tất Tố, thị trấn Chơn Thành 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Ngô Tất Tố, thị 

trấn Chơn Thành. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từ bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục 

vụ nhu cầu đi lại của người dân về đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông; đồng thời nâng cao mỹ quan đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

4. Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Ngô Tất Tố với chiều dài 

khoảng 3.395,5 m. 

- Trụ đèn cao áp bát giác mạ kẽm sơn tĩnh điện cao 10m. 

- Bộ đèn Led 150W điều chỉnh các cấp công suất. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

đường Âu Cơ, thị trấn Chơn Thành 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Âu Cơ, thị trấn 

Chơn Thành. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từ bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục 

vụ nhu cầu đi lại của người dân về đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông; đồng thời nâng cao mỹ quan đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

        4. Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Âu Cơ với chiều dài 

khoảng 763m. 

- Trụ đèn cao áp bát giác mạ kẽm sơn tĩnh điện cao 10m. 

- Bộ đèn Led 150W điều chỉnh các cấp công suất. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Cao Bá Quát  

(đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Nguyễn Văn Linh)  

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Cao Bá Quát (đoạn 

từ Quốc lộ 13 đến đường Nguyễn Văn Linh). 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từ bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục 

vụ nhu cầu đi lại của người dân về đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông; đồng thời nâng cao mỹ quan đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

        4. Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Cao Bá Quát với chiều 

dài khoảng 1.393m. 

- Trụ đèn cao áp bát giác mạ kẽm sơn tĩnh điện cao 10m. 

- Bộ đèn Led 150W điều chỉnh các cấp công suất. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chính trị huyện Chơn Thành 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chính trị huyện Chơn Thành. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: 

- Cải tạo, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và đáp ứng nhu cầu hoạt 

động của Trung tâm Chính trị huyện. 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng của dự án, mang lại tính thẩm mỹ cho khu TTHC 

huyện. 

4. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo, nâng cấp toàn bộ khối nhà chính (phần nội, ngoại thất). 

- Cải tạo, nâng cấp sân vườn, đường nội bộ. 

- Cải tạo, nâng cấp hàng rào hiện hữu. 

- Xây dựng nhà bảo vệ. 

- Làm mới hệ thống điện sân vườn. 

- Làm mới hệ thống cấp, thoát nước. 

- Một số trang thiết bị kèm theo. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Khu TTHC huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Chơn Thành  

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Chơn Thành. 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Chơn Thành. 

3. Mục tiêu đầu tư: 

- Nhằm đem lại không gian sạch sẽ, trang nghiêm, phục vụ tốt cho người dân 

đến viếng đài, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương và người dân. 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng của dự án, mang lại tính thẩm mỹ cho khu TTHC 

huyện. 

4. Quy mô đầu tư:  

- Sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện các hạng mục bị xuống cấp; hoàn thiện hệ 

thống điện, nước … 

- Lắp đặt, thay thế một số trang thiết bị kèm theo. 

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ 

đồng). 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Khu TTHC huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 
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PHỤ LỤC 02 

Danh mục điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021 – 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án 

Tổng mức đầu tư 
Nhóm 

dự án 
Chủ đầu tư 

Tổng 

cộng 

Trong đó 
  

NS huyện 

 Tổng cộng 565.000 565.000   

I Dự án nhóm B 565.000 565.000   

1 
Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, thị 

trấn Chơn Thành 
120.000 120.000 B 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2 
Nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng, thị 

trấn Chơn Thành 
85.000 85.000 B 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

3 
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thành 

Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 
360.000 360.000 B 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

II Dự án nhóm C     
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, thị trấn Chơn Thành  

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 

1. Điều chỉnh quy mô dự án: 

Quy mô dự án đã được thông qua tại Nghị 

quyết số 132/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 
Quy mô dự án điều chỉnh 

- Chiều rộng mặt đường: 10,0 m. 

- Chiều rộng vỉa hè: 2 x 5,0 m 

- Chiều rộng mặt đường: 14,0 m. 

- Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3,0 m. 

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 

Tổng mức đầu tư đã được thông qua 

tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND  

ngày 27/12/2021 

Tổng mức đầu tư điều chỉnh 

95.000.000.000 đồng 

(chín mươi lăm tỷ đồng). 

120.000.000.000đ 

(một trăm hai mươi tỷ đồng). 

Lý do điều chỉnh: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện 

nhận thấy bề rộng mặt đường, bề rộng vỉa hè và bề rộng nền đường đã được phê 

duyệt không còn phù hợp với quy hoạch, tình hình thực tế và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025; do đó cần phải điều chỉnh 

lại cho phù hợp và phát sinh thêm tổng mức đầu tư. 

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 132/NQ-

HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng, thị trấn Chơn Thành 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 
1. Điều chỉnh quy mô dự án: 

Quy mô dự án đã được thông qua tại Nghị 

quyết số 132/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 
Tổng mức đầu tư điều chỉnh 

- Chiều rộng mặt đường: 10,0 m. 

- Chiều rộng vỉa hè: 2 x 5,0 m. 

- Chiều rộng nền đường: 20,0 m. 

- Chiều rộng mặt đường: 16,0 m. 

- Chiều rộng vỉa hè: 2 x 3,0 m. 

- Chiều rộng nền đường: 22,0 m. 

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 

Tổng mức đầu tư đã được thông qua 

tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐND  

ngày 27/12/2021 
Tổng mức đầu tư điều chỉnh 

60.000.000.000 đồng 

(sáu mươi tỷ đồng) 

85.000.000.000 đồng 

(tám mươi lăm tỷ đồng) 

Lý do điều chỉnh: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện 

nhận thấy bề rộng mặt đường, bề rộng vỉa hè và bề rộng nền đường đã được phê 

duyệt không còn phù hợp với quy hoạch, tình hình thực tế và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 – 2025; do đó cần phải điều chỉnh 

lại cho phù hợp và phát sinh thêm tổng mức đầu tư. 

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 132/NQ-

HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Thành Tâm,  

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày         /       /2022 của HĐND huyện Chơn Thành) 

 

1. Điều chỉnh tên dự án: 

Tên dự án đã được thông qua tại Nghị 

quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 
Tên dự án điều chỉnh 

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư 

36,5 ha xã Thành Tâm 

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Thành 

Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

3. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 87/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện. 

 


