
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 3) 

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 sửa đổi năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 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 08/12/2020 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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn 

ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Ia H’Drai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 
huyện Ia H’Drai; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện Ia H’Drai về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 1); Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 

ngày 18/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc điều chỉnh, bổ 
sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 

2); 

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ia H’Drai về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 3); 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. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 3) như sau: 



 

1. Điều chỉnh giảm 4.852 triệu đồng kế hoạch vốn nguồn phân cấp cân đối 
theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 (Từ 

29.285 triệu đồng xuống 24.433 triệu đồng). 

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án(1) vì đã được 
điều chỉnh bố trí bằng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

trong cân đối. 

2. Điều chỉnh giảm 2.630 triệu đồng kế hoạch vốn nguồn phân cấp hỗ trợ 

xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) (từ 7.890 triệu 
đồng xuống 5.260 triệu đồng). 

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án(2) vì đã được 
điều chỉnh bố trí bằng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

trong cân đối. 

3. Điều chỉnh tăng 145.961 triệu đồng kế hoạch vốn nguồn phân cấp đầu tư 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối (từ 145.353 triệu đồng lên 291.314 
triệu đồng). Trong đó: Phân cấp ngân sách các xã được hưởng tăng 16.587 triệu 

đồng; Phân cấp ngân sách cấp huyện được hưởng tăng 129.375 triệu đồng. 

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án(3). 

4. Điều chỉnh giảm 870 triệu đồng kế hoạch vốn phân cấp đầu tư từ nguồn 
thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới) (từ 2.610 
triệu đồng xuống 1.740 triệu đồng). 

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án Trường mầm 
non Hoa Mai (Phòng học, bếp ăn và hạng mục phụ trợ khác) vì đã được điều chỉnh 

bố trí bằng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối. 

5. Điều chỉnh giảm 9.000 triệu đồng kế hoạch vốn nguồn tăng thu ngân sách 

huyện (từ 14.744 triệu đồng xuống 5.744 triệu đồng). 

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án(4) vì đã được 

điều chỉnh bố trí bằng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
trong cân đối. 

                                                 
(1) Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện: 2.955 tr.đ; Sửa chữa trung tâm chính trị huyện: 700 tr.đ; Nâng  

cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa –Thể thao –Du lịch và Truyền thông: 1.197 tr.đ. 
(2) Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ): 562 tr.đ; Trường mầm non 

Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ): 2.068 tr.đ. 
(3) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tăng 3.643 tr.đ (Đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc 

lộ 14C Trung tâm huyện Ia H’Drai: 1.958 tr.đ; Đầu tư bãi đỗ xe, san lấp mặt bằng các lô đất thuộc khu Trung tâm 

hành chính huyện: 78 tr.đ; Đầu tư đường ống cấp III dự án cấp nước trung tâm huyện: 1.607 tr.đ) . 

- Nhiệm vụ thực hiện đầu tư các dự án tăng 125.732 tr.đ (Bãi rác tập trung (Hạng mục: Đường và các công trình 

phụ trợ) giảm 108 tr.đ; Công trình Đường ĐĐT32 (N55-N58) tăng 2.471 tr.đ; Công trình Đường ĐĐT31 (N57-N54) 

tăng 4.280 tr.đ; Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng,  bếp ăn, nhà công vụ) tăng 848 tr.đ; 

Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ) tăng 2.805 tr.đ; Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp ăn  và  

hạng mục phụ trợ khác) tăng 2.595 tr.đ; Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tăng  2.700 tr.đ; Nâng cấp , 

sửa chữa Trung tâm Văn hóa –Thể thao –Du lịch và Truyền thông tăng 1.069 tr.đ; Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước 

xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal) tăng 03 tr.đ để trả các chi phí sau quyết toán; Sửa chữa trung tâm chính trị huyện 

tăng 700 tr.đ; Đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện tăng 

96.841 tr.đ; Đầu tư bãi đỗ xe, san lấp mặt bằng các lô đất thuộc khu Trung tâm hành chính huyện tăng  7.852 tr.đ ; Đầu 

tư đường ống cấp III dự án cấp nước trung tâm huyện tăng 3.321 tr.đ; Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập  t rung  t rên  

địa bàn huyện năm 2022 tăng 308 tr.đ...)  



 

6. Điều chỉnh giảm 985 triệu đồng kế hoạch vốn nguồn kết dư ngân sách 
huyện (Từ 1.350 triệu đồng xuống 365 triệu đồng). 

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án(5) vì đã được 
điều chỉnh bố trí bằng nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
trong cân đối. 

7. Điều chuyển các nguồn vốn hết nhiệm vụ chi của các công trình(6) số tiền 
1.856 triệu đồng để đầu tư công trình đang triển khai thực hiện Đường ĐĐT32 

(N55-N58). 

* Lý do điều chỉnh: Để sử dụng tối đa hết nguồn vốn đầu tư cho các dự án 

đang triển khai thực hiện. 

8. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Công trình Đường ĐĐT31 (N57-N54) 

từ 6.851 triệu đồng lên 7.947,108 triệu đồng. 

* Lý do điều chỉnh: Cập nhật theo giá vật liệu mới dẫn đến tăng tổng mức 

đầu tư của dự án. 

9. Các Nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

18/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khóa XI.  

(Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03 kèm theo)  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám 
sát việc thực hiện. 

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; 
- UBND 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 

 

                                                                                                                                                             
(4) Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ) giảm 767 tr.đ; Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp 

ăn và hạng mục phụ trợ khác) giảm 1.730 tr.đ; Công trình Đường ĐĐT32 (N55-N58) giảm 2.270 tr.đ; Công trình 

Đường ĐĐT31 (N57-N54) giảm 3.000 tr.đ. 
(5) Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) giảm 300 tr.đ; Công trình 

Đường ĐĐT32 (N55-N58) giảm 385 tr.đ; Công trình Đường ĐĐT31 (N57-N54) giảm 300 tr.đ. 
(6) 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 ĐĐT33 (N64-N65): 34.491.000 đồng; Đường ĐĐT36 (N9-N66): 133.988.000 đồng); 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)); 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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