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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTTH Kon Tum, ngày      tháng     năm  

Về việc rà soát, phân bổ 

Kế hoạch đầu tư nguồn 

ngân sách nhà nước năm 

2020 tỉnh Kon Tum 
 

 

  

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số 8472/BKHĐT-TH 

ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020. 

Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 

2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua rà soát Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và 

đề xuất một số nội dung như sau: 

I. Về tình hình rà soát xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 

1. Về phân bổ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương và vốn các 

Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả phần vốn nước ngoài để thực 

hiện các Chương trình): 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

phân bổ theo đúng quy định.  

2. Về phân bổ nguồn vốn đầu tư theo các ngành, lĩnh vực, chương 

trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể 

Theo hướng dẫn tại Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 

2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2020 dự kiến phân bổ 

cho tỉnh Kon Tum để đầu tư theo các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và 

các khoản chi cụ thể là 367.594 triệu đồng, trong đó: 

- Dự kiến Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg là 

102.794 triệu đồng và Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-

TTg là 23.961 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay 02 nội dung này chưa có văn bản 

hướng dẫn của Trung ương nên chưa phân khai chi tiết được. 

- Dự kiến bố trí để thực hiện các chương trình mục tiêu còn lại 240.839 

triệu đồng (trong đó thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương là 95.960 triệu 

đồng): Theo đó địa phương dự kiến bố trí cho các dự án đã có trong kế hoạch 

đầu tư công trung trung hạn 2016 - 2020 là 218.646 triệu đồng (trong đó thu hồi 

vốn ứng trước ngân sách trung ương là 95.960 triệu đồng); số vốn còn lại 
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22.193 triệu đồng dự kiến bố trí cho các dự án cấp bách dự kiến sử dụng từ 

nguồn vốn dự phòng 10% trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020 đã được trung ương giao cho địa phương. 

(chi tiết Phương án phân bổ như tại Biểu số 01 kèm theo) 

3. Về đăng ký phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 

- 2020 và năm 2020 cho các dự án sử dụng dự phòng chung trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (69.956 triệu đồng):  

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính tại Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

4. Về phương án phân bổ nguồn vốn nước ngoài 

Trên cơ sở mức vốn nước ngoài kế hoạch năm 2020 theo dự kiến của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn còn lại của các dự 

án, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến Phương án phân bổ kế hoạch năm 2020 như 

tại Biểu số 02 kèm theo. 

II. Kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên cơ sở những nội dung như đã báo cáo tại Mục I, để có cơ sở phân bổ 

kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đúng quy định, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

xem xét: 

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

- Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho 

các dự án dự kiến sử dụng nguồn dự phòng 10% trong kế hoạch trung hạn đã 

được Thủ tướng chính phủ giao cho địa phương (Chi tiết như tại Biểu số 03 kèm 

theo). 

- Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 

2020 cho các dự án sử dụng dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 (Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 

tháng 11 năm 2019). 

2. Sớm có hướng dẫn việc phân bổ và triển khai thực hiện đối với phần vốn 

hỗ trợ thực hiện các chương trình: Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 

2085/QĐ-TTg (102.794 triệu đồng) và Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết 

định số 2086/QĐ-TTg (23.961 triệu đồng). 

3. Tính đến kế hoạch năm 2020, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (gồm: 

Vốn hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu và Vốn trái phiếu Chính phủ) 

phân bổ cho tỉnh Kon Tum còn thiếu so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 là 523.257 triệu đồng (gồm: Vốn hỗ trợ thực hiện các Chương 

trình mục tiêu 448.064 triệu đồng và Vốn trái phiếu Chính phủ 75.193 triệu 

đồng). Để đảm bảo thực hiện đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính đề 



3 

 

nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, xem xét tổng hợp trình Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum từ các nguồn vốn tăng thu, tiết 

kiệm chi và dự phòng Ngân sách trung ương… số vốn bố trí còn thiếu này. 

Kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT, KTTH7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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