
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
HUYỆN IA H’DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-HĐND Ia H’Drai, ngày         tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư hết nhiệm vụ chi  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4 

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 năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

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

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh 
Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch năm 2021 sang năm 2022 của huyện Ia H’Drai; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Tờ trình số 74/TTr-

UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi năm 2022 (lần 
1); Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia 

của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ, điều chỉnh số tiền 1.855.862.743 đồng(1) (Một tỷ, tám trăm 
năm mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng) 
của các công trình, dự án hết nhiệm vụ chi nguồn vốn đầu tư kéo dài thời gian thực 

hiện từ năm 2021 sang năm 2022 (Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định 
tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh(2), Nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu 

                                                 
(1) Nguồn vốn thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 
(2) Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh: 168.479.000 

đồng (trong đó: Đường ĐĐT 33 (N64-N65): 34.491.000 đồng; Đường ĐĐT 36 (N9-N66): 133.988.000 đồng). 
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tiền sử dụng đất(3) và Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020(4)) để đầu tư công 

trình đang triển khai thực hiện Đường ĐĐT32 (N55-N58), cụ thể tại biểu chi tiết 
kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ủy ban nhân dân huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- Thường trực HĐND-UBND các xã; 
- Lưu: VT-TH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lương Văn Thám 

 

 

                                                 
(3) Nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 453.941.007 đồng (Đường giao thông nông thôn 

số 4 thôn 1, xã Ia Tơi (Giai đoạn 2)). 
(4) Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020: 1.233.442.736 đồng (Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản 

xuất tập trung trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2021). 
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