
 

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 18 tháng 3 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 2) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 

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 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 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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 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 tháng 11 năm 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng 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 1); 

Căn cứ Công văn số 197/SKHĐT-TH ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc ý kiến đối với Kế hoạch KTXH và Kế hoạch đầu tư nguồn 

NSNN năm 2022 của huyện Ia H’Drai; 

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 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 2); 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. 
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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 2) như sau: 

1. Điều chỉnh các nội dung (Thời gian khởi công - hoàn thành; bố cục hệ 

thống biểu mẫu và các nội dung khác) theo Công văn số 197/SKHĐT-TH ngày 24 

tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025, như sau: 

2.1. Bổ sung kế hoạch vốn nguồn tăng thu ngân sách huyện với số tiền 11.818 

triệu đồng(1) (từ 2.926 triệu đồng lên 14.744 triệu đồng) để đầu tư các công trình(2).  

2.2. Bổ sung kế hoạch vốn nguồn kết dư ngân sách huyện với số tiền 1.200 

triệu đồng(3) (từ 150 triệu đồng lên 1.350 triệu đồng) để đầu tư các công trình(4).  

2.3. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 8.483 triệu đồng nguồn phân cấp đầu tư từ 

nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối (từ 153.836 triệu đồng thành 145.353 

triệu đồng), như sau: 

- Điều chỉnh giảm 76 triệu đồng kế hoạch vốn Trường mầm non Tuổi Ngọc 

(phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) từ 76 triệu đồng thành 0 đồng. 

- Điều chỉnh giảm 4.103 triệu đồng kế hoạch vốn Công trình Đường ĐĐT32 

(N55-N58) từ 4.642 triệu đồng thành 539 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm 3.340 triệu đồng kế hoạch vốn Công trình Đường ĐĐT31 

(N57-N54) từ 6.651 triệu đồng thành 3.311 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 964 triệu đồng nguồn Phân cấp ngân sách các 

xã được hưởng từ 17.481 triệu đồng thành 16.517 triệu đồng. 

2.4. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn phân bổ nguồn phân cấp cân đối theo tiêu 

chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020: 

345 triệu đồng(5); Nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư 

các công trình GD-ĐT): 3.954 triệu đồng(6); Nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu 

                                                      
(1) Năm 2021 là 2.926 triệu đồng; Năm 2022 là 2.818 triệu đồng; Năm 2023 dự kiến là 3.000 triệu đồng; Năm 

2024 dự kiến là 3.000 triệu đồng; Năm 2025 dự kiến là 3.000 triệu đồng. 
(2)Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ): 2.818 triệu đồng; Trường 

mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ): 767 triệu đồng; Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp ăn và hạng 

mục phụ trợ khác): 1.730 triệu đồng; Công trình Đường ĐĐT32 (N55-N58): 3.503 triệu đồng; Công trình Đường 

ĐĐT31 (N57-N54): 3.000 triệu đồng. 
(3) Năm 2021 là 150 triệu đồng; Năm 2022 dự kiến là 300 triệu đồng; Năm 2023 dự kiến là 300 triệu đồng; Năm 

2024 dự kiến là 300 triệu đồng; Năm 2025 dự kiến là 300 triệu đồng. 
(4)Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ): 300 triệu đồng; Công trình 

Đường ĐĐT32 (N55-N58): 600 triệu đồng; Công trình Đường ĐĐT31 (N57-N54): 300 triệu đồng. 
(5)Điều chỉnh giảm 345 triệu đồng kế hoạch vốn Sữa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia H'Drai từ 

4.500 triệu đồng xuống 4.155 triệu đồng. Vì dự án đã điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư từ 4.500 triệu đồng xuống 

4.155 triệu đồng theo Theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 
(6)- Điều chỉnh giảm 3.062 triệu đồng kế hoạch vốn Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, 

bếp ăn, nhà công vụ) từ 6.184 triệu đồng xuống 3.122 triệu đồng;  

- Điều chỉnh giảm 892 triệu đồng kế hoạch vốn Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ) từ 4.939 

triệu đồng xuống 4.047 triệu đồng. 
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XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới): 1.730 triệu 

đồng(7). 

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

3. Các Nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Giao 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 chuyên 

đề thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thường trực HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Thạch 

 

                                                      
(7) Điều chỉnh giảm 1.730 triệu đồng kế hoạch vốn Trường mầm non Hoa Mai (Phòng học, bếp ăn và hạng mục 

phụ trợ khác) từ 4.076 triệu đồng xuống 2.346 triệu đồng. 
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