
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 dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công  

năm 2023 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; 

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum; 

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 dự 

kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đăk Tô, cụ thể 

như sau: 

I. Cơ sở pháp lý, mục đích ban hành 

Tại Điều 56 của Luật Đầu tư công quy định về trình tự lập, thẩm định kế 

hoạch đầu tư công hằng năm như sau “Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau”.  

Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-

HĐND, ngày 12/7/2022 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 

tỉnh Kon Tum. Để việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo tiến độ, tuân 

thủ quy định của Luật Đầu tư công, việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XIV – kỳ họp chuyên đề xem xét phương án phân bổ kế 

hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đăk Tô là cần thiết 

II. Nguyên tắc, mục tiêu lập kế hoạch đầu tư công năm 2023 

1) Nguyên tắc 

- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải phù hợp 

với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Nghị quyết số 

63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 202-2025 tỉnh Kon Tum. 
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- Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 chi tiết theo 

từng dự án không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 

2021-2025 trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2021 và năm 2022. 

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải 

thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được 

phê duyệt.  

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ 

đi lũy kế bố trí vốn (của tất cả các nguồn vốn) đến hết năm 2022; phù hợp với 

khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023. 

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân bổ 

vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản 

(nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để phát huy hiệu quả đầu tư; (iii) 

Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới;  

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các 

dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. 

2) Mục tiêu 

- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an 

ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, định hướng theo các Nghị quyết, 

chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 của huyện. 

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, huy 

động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành 

chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 

công. 

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh 

bạch, tiết kiệm, hiệu quả. 

III. Dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ đầu tư công năm 2023 

Tổng kế hoạch đầu công nguồn ngân sách nhà nước dự kiến năm 2023: 

37.131 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Vốn ngân sách huyện 11.331 triệu đồng, trong đó: 

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

HĐND, ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh: 7.371 triệu đồng, trong đó: 

- Bố trí 791 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 tiếp tục năm 

2023 thực hiện. 

- Bố trí 6.580 triệu đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 2023. 

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.960 triệu đồng, gồm: 

- Phân cấp ngân sách cấp xã, thị trấn: 450 triệu đồng. 
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- 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: 351 triệu đồng 

- Bố trí 50 triệu đồng cho 01 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng thiếu vốn. 

- Bố trí 1.000 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 tiếp tục 

năm 2023 thực hiện. 

- Bố trí 2.109 triệu đồng cho 03 dự án khởi công mới năm 2023. 

2. Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh 10.800 triệu đồng, trong đó: 

a) Hỗ trợ có mục tiêu phát triển hạ tầng cụm công nghiệp: 5.600 triệu đồng 

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

Đăk Tô. 

b) Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương trình nông thôn mới (Ưu tiên 

đầu tư giáo dục): 2.030 triệu đồng, gồm: 

- Bố trí 50 triệu đồng cho 01 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng còn thiếu vốn. 

- Bố trí 1.980 triệu đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 2023. 

c) Phân cấp đầu tư từ nguồn thu sổ số kiến thiết (Ưu tiên đầu tư các công 

trình giáo dục thực hiện chương trình nông thôn mới): 670 triệu đồng bố trí cho 

01 dự án khởi công mới năm 2023. 

c) Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách khác của địa phương: 2.500 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. 

3. Vốn ngân sách Trung ương (chưa tính vốn các Chương trình mục 

tiêu quốc gia) 

Bố trí 15.000 triệu đồng thực hiện dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ 

Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô. 

(Chi tiết có Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo 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 



4 

 

 


		2022-10-16T21:24:09+0700


		2022-10-17T08:03:44+0700


		2022-10-17T08:03:44+0700


		2022-10-17T08:03:44+0700


		2022-10-17T08:03:44+0700




