
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-UBND               Đăk Tô, ngày          tháng 11 năm 2022   

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô 

     
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, Kỳ họp chuyên đề. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản 

pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân 

sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân 

sách địa phương tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định 889/QĐ-UBND, ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung 

ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định 994/QĐ-UBND, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 173/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-HĐND, ngày 01/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 huyện Đăk Tô. 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Đăk Tô, cụ thể như sau: 
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I. Lý do trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Tô. 

-  Theo quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công năm 2019: ”Điều kiện 

để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn” 

Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật 

về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công và đáp ứng một trong các điều 

kiện sau đây: 

1. Dự án chuyển tiếp thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn trước; 

2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án 

nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 

năm. 

- Tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 01/12/2021 

của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô một số dự án chưa được cấp thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 52 của 

Luật Đầu tư công năm 2019. Hiện nay, các dự án đã được Ủy ban nhân dân 

huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; do đó đủ điều 

kiện để dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 dự án gồm: Dự án Nâng cấp, mở 

rộng đường ĐH.51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem) có tổng mức đầu tư là 

99.620 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách tỉnh 90.000 triệu đồng; nguồn ngân 

sách huyện là 9.620 triệu đồng; Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn 

cầu 42) huyện Đăk Tô ) có tổng mức đầu tư là 183.500 triệu đồng; trong đó 

nguồn ngân sách trung ương 180.000 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện là 

3.500 triệu đồng 

Nguồn vốn ngân sách huyện của 02 dự án trên chưa được đưa vào Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô nên Văn Phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh1; Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 đề nghị trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp cấp có bố trí phần vốn còn thiếu của dự án để đảm bảo nguồn vốn 

và phù hợp với khả năng cân đối vốn của dự án theo đúng quy định. 

Từ những lý do trên, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân 

huyện ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 huyện Đăk Tô là cần thiết và phù hợp với quy định. 

II. Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa 

các nguồn vốn của thành phần kinh tế khác và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

                                           
1 Văn bản 4353/VP-HTKT, ngày 04/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 
2 Văn bản số 3471/SKHĐT, ngày 07/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
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vốn đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết 

yếu, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đăk Tô đã đề ra. 

III. Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 

huyện Đăk Tô. 

Tổng mức vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 là 367.405 triệu đồng 

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo), trong đó: 

1. Vốn ngân sách huyện (bao gồm cả vốn phân cấp bổ sung có mục 

tiêu) 203.303 triệu đồng:  

a) Nguồn phân cấp ngân sách địa phương theo tiêu chí: 87.005 triệu 

đồng, trong đó: 

+ Phân cấp cấn đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-

HĐND, ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh: 36.855 triệu đồng bố trí vốn thực 

hiện 13 dự án. 

+ Phân cấp hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới (ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục): 10.150 triệu đồng bố trí vốn 

thực hiện 07 dự án. 

Đưa ra khỏi Kế hoạch trung hạn 01 dự án: Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Đăk Rơ Nga. Lý do: Dự án này trong năm 2022 đã được triển khai 

thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp: 30.000 triệu 

đồng bố trí vốn thực hiện 01 dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây 

thị trấn Đăk Tô. 

+ Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách khác của các địa phương: 10.000 triệu 

đồng bố trí vốn thực hiện 01 dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ 

đường Hùng Vương đến  đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1. 

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương: 

112.948 triệu đồng, gồm: 

+ Phân cấp ngân sách cấp xã, thị trấn: 5.200 triệu đồng (Biểu số 03). 

+ Thực hiện kiểm kê đất đai, thống kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

đo đạc và các nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp: 5.200 triệu đồng 

+ Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án: 2.000 triệu đồng 

+ Bố trí thực hiện 28 dự án là 102.548 triệu đồng, cụ thể như sau: 

- Giữ nguyên theo Kế hoạch trung hạn 26 dự án. 

- Đưa ra khỏi Kế hoạch trung hạn 03 dự án gồm:  

Dự án Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai 

đến đường Phạm Ngọc Thạch) Lý do: Dự án này đưa vào danh mục đầu tư 
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thuộc Đề án chỉnh trang, xây dựng vỉa hè; bê tông hóa các tuyến đường trên địa 

bàn thị trấn Đăk Tô giai đoạn 2022-2025. 

Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu thương mại, dịch vụ trung tâm xã Đăk 

Trăm: Lý do: Dự án này chưa phù hợp với Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đăk 

Trăm. 

Dự án: Chợ khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Lý do: Dự án này 

chưa phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-

UBND ngày 24/12/2014. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều 

chỉnh Quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện sẽ trình Hội đồng nhân dân huyện bổ 

sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn Dự án này. 

- Bổ sung vào Kế hoạch trung hạn 02 dự án gồm: Dự án Kè chống sạt lở 

sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk Tô và Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐH.51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem) 

Lý do: Bổ sung để  làm cơ sở bố trí phần vốn còn thiếu của dự án để đảm 

bảo nguồn vốn và phù hợp với khả năng cân đối vốn của dự án theo đúng quy 

định. 

c) Nguồn thu số kiến thiết: 3.350 triệu đồng bố trí vốn thực hiện 03 dự án. 

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

2. Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ khoảng 90.000 triệu đồng bố trí vốn thực hiện 

01 dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem) 

(Biểu số 04). 

3. Ngân sách trung ương: Hỗ trợ khoảng 74.102 triệu đồng bố trí vốn 

thực hiện 01 dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk 

Tô (Biểu số 05). 

IV. Các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025. 

1. Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác 

chuẩn bị đầu tư, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm 

giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng 

công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá 

trình triển khai, bảo đảm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng 

mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của 

pháp luật 

2. Tiếp tục hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết để tăng tỷ 

trọng chi đầu tư phát triển. 

3. Khai thác hợp lý các nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm nâng cao 

hiệu quả đầu tư, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và các nguồn vốn cấp 
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trên hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế, xã hội của huyện; chống thất thoát, lãng phí, dàn trải. 

4. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhằm tạo điều kiện khuyến 

sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước, thông qua các hình 

thức đầu tư phù hợp, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện 

chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình, dự án cơ sở 

hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả 

sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy 

động, quản lý, sử dụng. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục 

công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý 

nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

6. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể và nhân dân 

tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình, dự án đầu tư trên địa bàn 

theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng 

thực hiện nhiệm vụ. 

Uỷ ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá 

XIV, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân huyện kèm theo)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Lưu: VP-VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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