
UỶ BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:          /TTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Krông Nô, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 

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

miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khoá 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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc phê 

duyệt danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

HĐND huyện Krông Nô về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sáchn nhà nước 

thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
huyện Krông Nô; 

Căn cứ Tờ trình số 7063/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc 

giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông 

Để thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chi tiết dự án đầu tư theo quy định 

của pháp luật và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 

của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-

HÐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 theo sự chỉ 
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đạo của UBND tỉnh tại quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc 

phê duyệt danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông và một số nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi được UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh điều chỉnh tại Tờ trình số 7063/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 

năm 2022. UBND huyện kính trình HĐND huyện thông qua điều chỉnh kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi và Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Trước điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình 

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

núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện Krông Nô. Chi tiết theo phụ lục I. II, II.1, II.3, III, IV 
kèm theo. 

2. Sau điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục 

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

và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện Krông Nô. Chi tiết theo phụ lục I. II, II.1 II.3, III, IV 
kèm theo. Cụ thể. 

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân thiểu số và miền núi: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao cho Phòng Văn hoá và Thông tin 

với số tiền 989 triệu đồng (bao gồm: ngân sách trung ương là 617 triệu đồng, 

ngân sách tỉnh: 112 triệu đồng, ngân sách huyện 260 triệu đồng) thực hiện Dự 

án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu 

số gắn với phát triển du lịch để bổ sung cho UBND các xã, thị trấn thực hiện đầu 

tư các nhà văn hoá thôn. 

- Bổ sung tăng kế hoạch vốn cho các xã, thị trấn với số tiền 3.019 triệu 

đồng. Cụ thể: UBND xã Nâm Nung là 1.005 triệu đồng (bao gồm: ngân sách 

trung ương là 625 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 113 triệu đồng, ngân sách xã là 

267 triệu đồng) và UBND thị trấn Đắk Mâm là 1.009 triệu đồng (bao gồm: ngân 

sách trung ương là 622 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 116 triệu đồng, ngân sách 

xã là 271 triệu đồng); UBND xã Buôn Choah là 332 triều đồng (bao gồm: ngân 

sách trung ương là 209 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 37 triệu đồng, ngân sách xã 

là 86 triệu đồng); UBND xã Đức Xuyên là 332 triều đồng (bao gồm: ngân sách 

trung ương là 209 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 37 triệu đồng, ngân sách xã là 86 

triệu đồng); UBND xã Đắk Nang là 341 triều đồng (bao gồm: ngân sách trung 

ương là 218 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 38 triệu đồng, ngân sách xã là 85 triệu 

đồng) để thực hiện đầu tư các nhà văn hoá thôn, buôn. Kế hoạch vốn bổ sung 

tăng so với kế hoạch vốn điều chỉnh giảm với số tiền là 2.030 triệu đồng là do  

UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tăng để thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy 
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giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch tăng (Tại tờ trình số 7063TTr-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh). 

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

* Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn là 690 triệu đông. Trong đó: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch cho Phòng Văn hoá và Thông tin với số tiền 

90 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới (trong đó: vốn ngân sách Trung ương 45 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách 

huyện 45 triệu đồng); Phòng Dân tộc với số tiền 600 triệu đồng từ nguồn vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Trong đó vốn ngân 

sách Trung ương 300 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách huyện 300 triệu đồng). 

Lý do điều chỉnh: Để thưc hiện theo đúng điểm a, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 

1738/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông Tổ chức lập, thẩm 

định, phê duyệt chi tiết đầu tư dự án theo đúng của pháp luật và  Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc kéo dài 

thời gian áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HÐND ngày 02/8/2018 của 

HĐND tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 

yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. 

* Điều chỉnh tăng: 690 triệu đồng. trong đó: 

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho UBND xã Đắk Nang với số tiền 600 

triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới 

(trong đó ngân sách trung ương là 300 triệu đồng, vốn đối ngân sách xã là 300 

triệu đồng); UBND xã Buôn Choah với số tiền 90 triệu đồng từ nguồn vốn 

chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới (trong đó ngân sách trung 

ương là 45 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách xã là 45 triệu đồng). Lý do điều 

chỉnh nguồn vốn thực hiện nhà văn hoá xã Đắk Nang, nhà văn hoá xã Buôn 

Choah theo đúng quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1738/QĐ-

UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt chi tiết đầu tư dự án theo đúng của pháp luật và Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc kéo dài 

thời gian áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HÐND ngày 02/8/2018 của 

HĐND tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 

yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. 

* Bổ sung thêm nguồn vốn huy động ngoài ngân sách và mức đóng góp 

của người dân với số tiền là 755 triệu đồng cụ thể Phòng Văn hoá và Thông tin 

90 triệu đồng, phòng Dân tốc: 600 triệu đồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn là 65 triệu đồng. Thực hiện theo đúng quy định tại điểm a, Khoản 1 

Điều 2 Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông “ Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chi tiết đầu tư dự án theo đúng của 

pháp luật và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-

HÐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư 
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xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 

29 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc giao mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô và Nghị quyết số 

111/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô về việc 

điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô. 

Danh mục tài liệu trình HĐND huyện, gồm có: Dự thảo Nghị quyết của 

HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
bàn huyện Krông Nô. 

Kính trình HĐND huyện khoá VIII, kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng: TCKH, DT, NNPTNT, LĐTBXH, 

VHTT;TTVHTT&TT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đăng Ánh 
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