HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK TƠ PANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/NQ-HĐND

Đăk Tơ Pang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng xã Đăk Tơ Pang,
huyện Kông chro, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ PANG
KHOÁ VI - KỲ HỌP THỨ BẢY
(ngày 28/12/2018)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân xã về việc Đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng xã Đăk Tơ Pang,
huyện Kông chro, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2020, Hội đồng nhân dân xã khoá
VI,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua duyệt kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng xã Đăk
Tơ Pang, huyện Kông chro, tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2020, như nội dung tờ trình
số: 36/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã về việc Đề
nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông chro,
tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2020, bao gồm nội dung cụ thể sau:
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Tên công trình
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Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới
Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng
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Trung tâm thể thao xã và
Trung tâm thể thao làng
Kráp.
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Nhà văn hoá làng Brăng,
làng Kông, Groi

Quy mô công trình

Thời
gian
KC-HT

Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

6.863
Trung tâm thể thao xã: Khu thể 2019
thao 500m2, Sân vận động có
diện tích từ 50x120m trở lên, có
khu hànhla cho khán giả, khán
đài, khu để xe…, Trung tâm thể
thao làng Kráp: Diện tích sân
200m2
Mua sắm bộ khánh tiết, 03 cái 2019
bàn, 10 ghế nhựa tựa, bục+
tượng bác, âm ly, phong màn,
âm thanh, loa.., xây nhà vệ

900

750
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Trường TH&THCS Lê lợi

4

Đường nội đồng làng Bòng

b

Vốn duy tu sửa chữa công
trình sau đầu tư
Nâng cấp ngầm làng Kồng
Chương trình 135
Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng
Đường nội làng Brăng

2
a
1

2

Đường nội đồng làng Bòng

sinh, bể nước, hàng rào, cổng
ngõ
Nhà hiệu bộ có 7 phòng, DT 200
m2( 01 pphòng hội đồng DT
45,67M2, 01 phòng hiệu trưởng
DT 25,7 m2, 02 phòng phó hiệu
trưởng DT 25,7m2, 01 phòng
đoàn thể DT 25, 7m2 ,01 phòng
kế toán DT 25, 7m2) , 01 khu vệ
sinh DT 25,7 m2 và thiết bị bên
trong nhà hiệu bộ, 01 phòng thu
viện 50 m2 .
L=2,3km , mặt đường BTXM,
2020
Bm=3m, Bn=5m và cống và hệ
thống thoát nước

Vốn duy tu sửa chữa công
trình sau đầu tư
Sửa chữa Trường TH &
THCS Lê Lợi

3.363

400
2020

L=1,1km đường BTXM
Bn=5m Bm=3m và hệ thống
thoát nước

400
2.320
2.200

2019
1.100

L=800m , mặt đường BTXM,

Bm=3m, Bn=5m và hệ thống
thoát nước
1b

1.850

2020

1.100

120
Điểm trường làng Kráp

2020

120

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức triển khai quy hoạch thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Đăk Tơ Pang khoá VI, kỳ họp
thứ bảy thông qua ngày 28/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Ủy ban nhân dân xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể của xã;
- Trưởng thôn các làng trên địa bàn;
- Lưu VT.
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