
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        năm 2022   

TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét, cho chủ trương phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện  

năm 2021 (30% chi đầu tư) và tăng thu sử dụng đất năm 2021 

     
 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô. 

 

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 06/4/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông báo số 161-TB/HU, ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy thông báo kết luận về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện và tăng 

thu sử dụng đất năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực HĐND huyện xem xét, cho 

chủ trương việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 (30% chi đầu 

tư) và tăng thu sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 (30% chi đầu tư) 

a) Kinh phí nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 (30% chi đầu tư) 

chuyển nguồn tập trung tại huyện: 9.270,71 triệu đồng. 

b) Phân bổ kinh phí 8.094 triệu đồng cho các dự án, nhiệm vụ, trong đó:  

- Bố trí vốn cho 04 dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn số tiền 59,21 triệu 

đồng. 

- Bố trí vốn cho 15 dự án khởi công mới năm 2022 số tiền 7.694 triệu 

đồng. 

- Hỗ trợ cho ngân sách thị trấn Đăk Tô số tiền 400 triệu đồng. 

c) Kinh phí còn lại 1.117,50 triệu đồng bố trí đối ứng ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022 trên địa bàn huyện. 

(chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2021 

a) Kinh phí nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2021 chuyển nguồn tập trung 

tại huyện: 8.083,95 triệu đồng. 
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b) Số kinh phí 5.513,95 triệu đồng đã được Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện thống nhất phân bổ tại Công văn số 41/TTHĐND, ngày 15/8/2022 để 

triển khai thực hiện cho các dự án, nhiệm vụ. 

c) Kinh phí còn lại 2.570 triệu đồng bố trí đối ứng ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 

trên địa bàn huyện. 

(chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, cho chủ trương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Lưu: VT, KTTH, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đặng Hoàng Nam 
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