
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 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu 

 quốc gia trên địa bàn 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 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND, ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung 

ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về giao danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND, ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô; 

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

bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 

2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô, 

cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý 

Tại khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng nhân dân các cấp: “Xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho 

từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu”. 
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Tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 431/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 và  

Quyết định số 572/QĐ-UBND, ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện như sau “Căn cứ danh mục dự ánđầu 

tư tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư 

các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định liên quan, trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các dự án đảm bảo đúng mục tiêu, 

nội dung đầu tư của Chương trình” 

Để triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn huyện Đăk Tô đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công và 

các quy định có liên quan, việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XIV – kỳ họp chuyên đề xem xét phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô là cần thiết 

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương năm 2022. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 

2022 là 36.244 triệu đồng trong đó phân bổ chi tiết đợt này là 35.929 triệu 

đồng; chưa phân bổ chi tiết đợt này là 315 triệu đồng, cụ thể như sau:  

2.1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương năm 2022 với tổng kinh phí là 35.929 triệu đồng để bố trí thực hiện 

84 dự án, trong đó: 

- Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 24.764 triệu đồng bố trí thực hiện 34 dự án khởi công 

mới năm 2022. 

(chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo) 

- Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11.165 triệu đồng 

bố trí thực hiện 50 dự án khởi công mới năm 2022.  

(chi tiết tại phụ lục 03 kèm theo) 

2.2. Chưa phân bổ chi tiết đợt này là 315 triệu đồng cho dự án Hỗ trợ xây 

dựng các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin để phát 

triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thuộc Dự án 10 của Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

Lý do: Tại Quyết định số 572/QĐ-UBND, ngày 07/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum có nêu: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung "Hỗ trợ thiết lập các 

điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban 
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nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật 

tự" thuộc Dự án 10 sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 

theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 698/CĐ-TTg 

ngày 04 tháng 8 năm 2022. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có 

hướng dẫn để triển khai thực hiện nội dung nay nên chưa thể triển khai thực 

hiện. Do đó, sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở 

Thông tin và Truyền thông Ủy nhân dân huyện sẽ trình Hội đồng nhân dân 

huyện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án khi đảm bảo điều kiện theo 

quy định. 

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); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Lưu: VT, KTTH, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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