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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch  

vốn đầu tư phát triển năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp huyện 
 

 
 

 Kính gửi:  HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, kỳ họp thứ 5 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

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 Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND, ngày 29/7/2022 của HĐND huyện 

Krông Nô về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân 

sách cấp huyện; 

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Krông Nô về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 

2022; 

Thực hiện các quy định của Luật đầu tư công và các các văn bản hướng 

dẫn, Chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh; HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết 

số 75/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022. Để sử dụng nguồn vốn đầu tư 

đạt hiệu quả và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, UBND huyện kính trình 

HĐND huyện Krông Nô khóa VIII kỳ họp chuyên đề điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp huyện, với các nội dung như sau: 

 1. Trước điều chỉnh: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022: 

91.048,4 triệu đồng gồm 

1.1. Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện: 14.418 triệu đồng.  

1.2. Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 76.630,4 triệu đồng. Trong đó: 
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1.2.1. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 50.490 triệu đồng. 

1.2.2. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và tỉnh hỗ trợ: 26.140,4 

triệu đồng. 

1.3. Danh mục công trình đầu tư năm 2022. 

  2. Sau điều chỉnh: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022: 91.048,4 

triệu đồng (có phụ biểu số 01 kèm theo) gồm: 

1.1. Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện: 14.418 triệu đồng.  

1.2. Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 76.630,4 triệu đồng. Trong đó: 

1.2.1. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 50.490 triệu đồng. 

1.2.2. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và tỉnh hỗ trợ: 26.140,4 

triệu đồng. 

1.3. Danh mục công trình đầu tư năm 2022 (có phụ biểu số 02 kèm theo). 

3. Lý do điều chỉnh: 

3.1. Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách huyện 

3.1.1. Nguồn thu tiền sử sụng đất: 

 3.1.1.1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các công trình với số tiền: 

805,041 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh giảm công trình: Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk 

Drô, với số tiền là 108,483 triệu đồng; San lắp mặt bằng các khu vực khai thác 

quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) với số tiền là 696,558 triệu đồng. Lý do 

giảm: Do tổng mức đầu tư công trình San lắp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ 

đất (khu vực cánh đồng La Trao) được phê duyệt tại Quyết định số 2772/QĐ-

UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Krông Nô giảm so với chủ trương đầu 

tư được duyệt (từ 3.500 triệu đồng xuống còn 2.744,621 triệu đồng) là do khảo 

sát thiết kế lập dự toán giảm là do thay đổi vị trí mỏ đất khai thác theo vị trí đăng 

ký quy hoạch mỏ đất của thị trấn Đắk Mâm dẫn đến cự ly vận chuyển thay đổi và 

giảm chiều dài cống thoát nước do không giải phóng được mặt bằng (từ 95m 

xuống 73m) và giảm 03% chỉ định thầu, giảm chi phí dự phòng; công trình Đường 

giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô giảm là do chiều dài tuyến thi công 100m 

theo công văn số 5917/UBND-KT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh 

dẫn đến số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng giảm. 

3.1.1.2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các công trình với số tiền: 

805,041 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các công trình: Trường MN Hoa Pơ 

Lang, với số tiền: 11,018 triệu đồng; Kênh nội đồng cánh đồng xã Đắk Drô, với 

số tiền 8,570 triệu đồng; Trường THCS Nâm N’Đir, với số tiền: 785,453 triệu 

đồng. Lý do bổ sung thêm kế hoạch cho các công trình mở mới trong năm 2022 

chưa bố trí đủ vốn và đảm bảo công tác giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. 
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Với nội dung trên, kính trình HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, kỳ họp 

thứ 5 xem xét, thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện./. 
 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – KH; 

- Lưu VT (TH).      

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 
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