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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuy Đức, ngày      tháng     năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tuy 

Đức về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

  

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 
 

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện Tuy Đức về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại các Thông 

báo số 261-TB-HU ngày 17/5/2022, Thông báo số 446-TB/HU ngày 

22/11/2022 và Thông báo số 449-TB/HU ngày 28/11/2022 của Huyện ủy 

Tuy Đức; 

Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện Ủy tại cuộc họp 

ngày 29/11/2022 của Huyện ủy Tuy Đức. 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của huyện được Hội đồng 

nhân dân huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 

nhằm thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương giai đoạn 2021-2025 và đã được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết 

số 02/NQ-HĐND ngày 24/6/2022. Trong thời gian qua, nguồn vốn thực hiện 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc giao 

mục tiêu, nhiệm vụ và 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, 

trong đó có phần đối ứng nguồn vốn từ ngân sách địa phương (ngân sách 

huyện). Nhằm triển khai việc đối ứng thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các công trình, Ủy ban nhân 

dân huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết điều 

chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:  
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1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 của 06 công trình với tổng số tiền 25.200 triệu đồng, trong đó: 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên với số tiền 1.500 triệu đồng, lý do điều 

chỉnh: chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình Trường tiểu học A Ma 

Trang Lơng với số tiền 8.000 triệu đồng, lý do điều chỉnh: chuyển sang thực 

hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình Nâng cấp, Sửa chữa Trạm 

y tế xã Đăk Ngo, trang thiết bị với số tiền 1.500 triệu đồng, lý do điều chỉnh: 

Chuyển sang thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế xã hội). 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình Mở rộng trụ sở 

HĐND&UBND huyện Tuy Đức với số tiền 10.000 triệu đồng, lý do điều 

chỉnh: chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình Trụ sở làm việc HĐND-

UBND xã Quảng Tân (giải phóng mặt bằng) với số tiền 500 triệu đồng, lý 

do điều chỉnh: chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn công trình Kênh mương cánh đồng 

Diêng Ngaih xã Đăk R'Tih với số tiền 3.700 triệu đồng, lý do điều chỉnh: đã 

được đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi của huyện năm 2021. 

(Chi tiết theo phụ biểu 02 đính kèm). 

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

cho các công trình với tổng số tiền 25.200 triệu đồng, trong đó:  

- Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo 

số 261-TB/HU ngày 17/5/2022 của Huyện ủy Tuy Đức, Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị bổ sung kế hoạch vốn cho 50 công trình thanh toán nợ giai 

đoạn trước chuyển sang giai đoạn 2021-2025 với tổng số tiền 586,401 triệu 

đồng để thực hiện tất toán tài khoản. 

(Chi tiết theo phụ biểu 01 đính kèm). 

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn công trình Bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng phạm vi thượng hạ lưu công trình thoát nước và các vị trí tụ 

thủy trên tuyến tỉnh lộ 1 từ 349,013 triệu đồng lên 926,154 triệu đồng (tăng 

577,141 triệu đồng), lý do điều chỉnh: do giá đất tại thời điểm hiện nay tăng 

so với thời điểm ban đầu lập dự án nên không đủ kinh phí để chi trả công tác 

giải phóng mặt bằng vì vậy điều chỉnh tăng kế hoạch vốn (theo Công văn số 

234/QLDA&PTQĐ ngày 24/11/2022 của Ban quản lý dự án và phát triển 

quỹ đất). 

(Chi tiết theo phụ biểu 03 đính kèm). 

- Bổ sung kế hoạch vốn đối ứng quỹ Toyota Việt Nam (TVF) tài trợ 

cho 02 công trình nhà vệ sinh trường THCS Quang Trung và trường THCS 
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Ngô Quyền với tổng số tiền 679,052 triệu đồng, lý do bổ sung: Theo Công 

văn số 2403/UBND-TCKH ngày 17/12/2021 của UBND huyện về việc 

thống nhất chủ trương bố trí kinh phí đối ứng để xây nhà vệ sinh cho học 

sinh tại trường THCS Quang Trung xã Đắk R’Tih, THCS Ngô Quyền xã 

Quảng Tân và đề xuất xin bố trí đối ứng của phòng Giáo dục và Đào tạo 

theo văn bản thỏa thuận hợp tác của nhà tài trợ quỹ Toyota Việt Nam (TVF). 

(Chi tiết theo phụ biểu 02 đính kèm). 

- Bổ sung kế hoạch vốn đối ứng ngân sách huyện thực hiện 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với tổng số tiền 22.942 triệu 

đồng, bao gồm: 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.485 triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 5.835 triệu 

đồng. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 10.622 

triệu đồng. 

- Thông báo sau: 415,406 triệu đồng. 

 (Chi tiết theo phụ biểu 02 đính kèm). 

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 

24/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. 

UBND huyện Tuy Đức kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem 

xét, quyết nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị: TC-KH, LĐ, DT, 

NN&PTNT, KT&HT, GD&ĐT, VH-TT, 

BQDLA&PTQĐ, TTGDNN-GDTX; 

- UBND các xã. 

- Lưu VT, TCKH (Th,5).  

 

 

TM. UBND HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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