
PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/
Quyết định phê duyệt dự án

Nhóm
dự án

Thời gian đã
bố trí vốn

thực hiện dự
án

Điều chỉnh
thời gian bố
trí vốn thực
hiện dự án

Nguyên nhân điều chỉnh thời gian bố trí vốn
thực hiện dự ánSố, ngày tháng

năm phê duyệt

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:

NSĐP

I Dự án do cấp tỉnh quản lý

1

Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí
Minh đi Quốc lộ 24 BQL các dự án 98 Kon Tum 1185-10/10/2016 249,997 100,000 B 2017-2021 2017-2022

Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 không
đảm bảo để bố trí  cho dự án theo kế hoạch
vốn phân bổ (chỉ bố trí 15.000 triệu đồng so
với kế hoạch là 75.500 triệu đồng)

2

Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử
Ngục Kon Tum BQL các dự án 98 Kon Tum

1452a-30/11/2016;

1153-31/10/2017

NQ 08-29/4/2022

127,040 127,040 B 2018-2021 2018-2024

-  Vướng  mắc  trong  công  tác  đền  bù,  giải
phóng mặt bằng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 không
đảm bảo đề bố trí  cho dự án theo kế hoạch
vốn  phân  bổ  ( kế  hoạch  vốn  năm  2021  là
37.168 triệu đồng nhưng không có nguồn để
bố trí)

3

Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc
khối văn hóa xã hội BQL các dự án 98 Kon Tum

912-22/8/2016;

967-05/10/2020;

1133-16/11/2020

151,743 151,743 B 2016-2021 2016-2022

Dự  án  đã  được  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  phê
duyệt quyết toán chi phí xây dựng, thiết bị và
các chi  phí  khác liên quan tại  Quyết định số
674/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; theo đó, dự
án cần tiếp tục bố trí vốn để thanh toán công
nợ dự án sau quyết toán (khoảng 360,5 triệu
đồng; tiền chi  trả bồi  thường, hỗ trợ cho hộ
dân)

II Dự án do cấp huyện quản lý

1

Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ
Rông

UBND huyện Tu
Mơ Rông Tu Mơ Rông 1145-31/10/2017 49,500 9,500 C 2018-2021 2018-2022

Ngân sách huyện Tu Mơ Rông còn khó khăn,
không đảm bảo để bố trí đầu tư hoàn thành
dự án theo đúng thời gian quy định
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