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HUYỆN KRÔNG NÔ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

Số:         /TTr-UBND Krông Nô, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

 
TỜ TRÌNH 

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 

 
Kính gửi:  HĐND huyện Krông Nô khóa VIII, kỳ họp thứ 4. 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ, về 

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

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

(nguồn ngân sách Trung ương và  ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện Krông Nô về 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. 

Để đảm bảo việc quản lý kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo đúng 

quy định của Luật đầu tư công, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân 

dân huyện xem xét, quyết định 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 như sau: 

1. Điều chỉnh giảm: 25.760 triệu đồng cụ thể như sau: 

1.1. Nguồn vốn tỉnh phân cấp: 3.036 triệu đồng cho 04 danh mục công 

trình, bao gồm: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình: Trụ sở xã Đức Xuyên với số 

tiền là 7 triệu đồng lý do hết nhiệm vụ chi. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình: Trường THCS Tân Thành với 

số tiền là 36 triệu đồng lý do hết nhiệm vụ chi. 
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- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình: Nhà văn hoá xã Đức Xuyên 

với số tiền là 2.800 triệu đồng do công trình được bố trí vốn đầu tư từ Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao về cho xã thực hiện. 

- Điều chỉnh giảm nguồn dự phòng theo quy định của Luật đầu tư công  

với số tiền là 193 triệu đồng để đối ứng cho các công trình thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

1.2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 22.724 triệu đồng, 05 danh mục 

công trình bao gồm: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình: Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 

nối dài với số tiền là 1.118 triệu đồng lý do vướng công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng không thể thực hiện đầu tư xây dựng được. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình: Đường giao thông N5 (nối từ 

N7-N13) với số tiền là 1.066 triệu đồng lý do vướng công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng không thể thực hiện đầu tư xây dựng được. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình: Đường vào trụ sở Ban CHQS 

huyện với số tiền là 5 triệu đồng lý do hết nhiệm vụ chi. 

- Điều chỉnh giảm nguồn chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn 

huyện với số tiền là 18.072 triệu do phân khai chi tiết cho các công trình có chi 

phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; bổ sung đối ứng với công trình vốn 

ngân sách tỉnh (công trình: Hồ Đắk Lưu xã Tân Thành, huyện Krông Nô, Đường 

tránh thao trường và tái định canh cho hộ gia đình bị giải toả xây dựng thao 

trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh; Đường giao thông từ xã Nam Đà đi 

xã Đắk Drô) và giảm do theo quy định của Luật đầu tư công thì chi phí bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phải được tính chung trong tổng mức đầu tư 

của từng dự án đối với dự án nhóm B, nhóm C không được tách riêng.  

- Điều chỉnh giảm nguồn dự phòng theo quy định của Luật đầu tư công 

với số tiền là 2.463 triệu đồng để đối ứng với một số công trình nguồn vốn tỉnh 

hỗ trợ và bổ sung cho công trình cấp thiết cần đầu tư xây dựng và đối ứng đối 

với các công trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

1.3. Lý do điều chỉnh giảm: là do các công trình bố trí vốn để thanh toán 

nợ nhưng hết nhu cầu thanh toán, giảm thầu và chỉ định thầu, giảm chi phí dự 

phòng, giá trị quyết toán công trình hoàn thành giảm, một số công trình do 

vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không triển khai thực hiện đầu 

tư xây dựng được; phân khai chi tiết cho các công trình có chi phí bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng; bổ sung đối ứng với công trình vốn ngân sách tỉnh 

(công trình: Hồ Đắk Lưu xã Tân Thành, huyện Krông Nô, Đường tránh thao 

trường và tái định canh cho hộ gia đình bị giải toả xây dựng thao trường tổng 

hợp của lực lượng vũ trang tỉnh; Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk 

Drô) và giảm do theo quy định của Luật đầu tư công thì chi phí bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng phải được tính chung trong tổng mức đầu tư của từng 

dự án đối với dự án nhóm B, nhóm C không được tách riêng; giảm nguồn dự 
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phòng để bố trí vốn đối ứng cho một số công trình nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cho 

huyện và công trình cấp thiết cần đầu tư và đối ứng đối với các công trình thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Điều chỉnh tăng: 30.115 triệu đồng cụ thể như sau: 

2.1. Nguồn vốn tỉnh phân cấp: 3.036 triệu đồng 05 danh mục công trình, 

cụ thể như sau: 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Trường THCS Nâm Nung để 

thanh toán nợ: 43 triệu đồng do điều chỉnh kế hoạch bốn đã bố trí cho các công 

trình thanh toán nợ trong năm 2022 hết nhu cầu thanh toán. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

– giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô, hạng muc: Nâng cấp sửa chữa trụ sở 

và mua sắm trang thiết bị với số tiền là 142 triệu đồng và công trình: Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô, hạng muc: 

Nâng cấp sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo 

nghề với số tiền là 301 triệu đồng. Lý do là để đối ứng với nguồn vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Nhà văn hoá xã Đắk Nang với số 

tiền là 1.500 triệu đồng và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Buôn 

Choah, xã Buôn Choah với số tiền là 1.050 triệu đồng. Lý do là để đối ứng với 

nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

2.2. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 22.724 triệu đồng, 07 danh mục 

công trình, cụ thể như sau:  

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Trường MN Hoa Pơ Lang với số 

tiền là 93 triệu đồng, do điều chỉnh kế hoạch bốn đã bố trí cho các công trình 

thanh toán nợ trong năm 2022 hết nhu cầu thanh toán và vướng công tác bồi 

thường giải phòng mặt bằng để bố trí cho công trình còn nhu cầu thanh toán. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Trường THCS Lý Tự Trọng với 

số tiền là 59 triệu đồng, do điều chỉnh kế hoạch bốn đã bố trí cho các công trình 

thanh toán nợ trong năm 2022 hết nhu cầu thanh toán và vướng công tác bồi 

thường giải phòng mặt bằng để bố trí cho công trình còn nhu cầu thanh toán. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình: Đường Võ Văn Kiệt, Trần 

Hưng Đạo với số tiền 3.704 triệu đồng; Trụ sở HĐND&UBND huyện Krông 

Nô, hạng mục: Cải tạo trụ sở làm việc với số tiền 2.500 đồng. Lý do hai công 

trình cấp thiết cần được đầu tư. 

- Bổ dung kế hoach vốn cho công trình: Dự án chỉnh trang khu dân cư đô 

thị phía sau tiệm vàng Hồng Bình với số tiền: 18 triệu đồng; Trung tâm xã Đức 

Xuyên, hạng mục: Xây trụ sở HĐND&UBND xã Đức Xuyên với số tiền: 62 

triệu đồng; Cụm công nghiệp huyện Krông Nô với số tiền: 1.045 triệu đồng; 

Trung tâm cụm xã Đắk Nang, hạng mục: Giải phòng mặt bằng khuôn viên trụ sở 

HĐND & UBND xã Đắk Nang với số tiền: 2.503 triệu đồng. Lý do là để thực 

hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 
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- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Đường tránh thao trường và tái 

định canh cho hộ gia đình bị giải toả xây dựng thao trường tổng hợp của lực 

lượng vũ trang tỉnh với số tiền 1.365 triệu đồng; Hồ Đắk Lưu xã Tân Thành 

huyện Krông Nô với số tiền: 675; Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk 

Drô với số tiền: 800 triệu đồng. Lý do là để đối ứng với các công trình vốn tỉnh 

để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thanh toán nợ 

công trình. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: San lấp mặt bằng các khu vực 

khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) với số tiền 1.500 triệu đồng, lý 

do tăng tổng mức đầu tư. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ 

thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm với số tiền: 6.500 

triệu đồng. Lý do lồng ghép với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện đầu tư 

cho công trình. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Đầu tư xây dựng đường dây trung 

áp, hạ áp cấp điện cho 02 thôn Phú Hòa và Phú Vinh, xã Quảng Phú với số tiền: 

1.900 triệu đồng. Lý do để đối ứng với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng công trình. 

2.3. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và tỉnh hỗ trợ: 4.300 triệu 

đồng, 03 danh mục công trình, cụ thể như sau: 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình Trường tiểu học Kim Đồng với số 

tiền: 400 triệu đồng và công trình: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi với số 

tiền: 400 triệu đồng. Lý do là để đối ứng với nguồn Tài trợ của quỹ cộng đồng 

phòng tránh thiên tai. 

- Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình: Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ 

thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị trấn Đắk Mâm với số tiền là 3.500 

triệu. Lý do tăng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

2.4. Lý do điều chỉnh:  

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của một số danh mục thanh toán nợ 

nhưng hết nhu cầu thanh toán, giảm thầu và chi phí dự phòng vốn và điều chỉnh 

giảm một số công trình đã bố trí nguồn vốn nhưng do vướng công tác bồi 

thường, giải phòng mặt bằng và một số công trình cấp thiết đầu tư trong giai 

đoạn 2021-2025 cho nên điều chỉnh, bổ sung tăng thêm một số công trình. 

- Điều chỉnh tăng cho một số công trình là để thanh toán nợ, chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các công trình cấp thiết cần đầu tư và để 

đối ứng với các công trình thực hiện đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

- Điều chỉnh tăng thêm nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi thường xuyên và 

tỉnh hỗ trợ để thực hiện đầu tư một số công trình cấp thiết. Lý do nguồn tiết 
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kiệm chi và nguồn vốn tỉnh hỗ trợ tăng để thực để thực hiện đầu tư đúng quy 

định của Luật đầu tư công và điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 65/2021/TT-

BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. 

Với những nội dung như trên, UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, quyết định./. 
   

  Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Huyện uỷ (B/c);  

- Hội đồng Nhân dân huyện (B/c) 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP UBND huyện, CV; 

- Các cơ quan, đơn vị; 
- Phòng TC-KH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT (TH).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 

 


