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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công 

 nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; trên cơ sở Tờ 

trình số 125/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 

(đợt 4); dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo; Ban Kinh tế - Ngân 

sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có 

lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như 

sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII về phê duyệt kế hoạch đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum(1), Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương 

thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 là đảm bảo 

thẩm quyền quy định. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh phê duyệt tổng kế hoạch nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 là 

1.784.041 triệu đồng. Đến nay đã thực hiện phân bổ chi tiết là 1.751.367 triệu 

đồng(2),  tổng kế hoạch năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương chưa được phân 

bổ chi tiết cho các dự án là 32.674 triệu đồng (thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất). 

                                           
(1) Quy định: “Đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân 

bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, nhiệm vụ khi đảm bảo điều kiện theo đúng quy định” 
(2) Trong đó tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 đã phân bổ 1.467.668 triệu đồng; Nghị quyết 

số 17/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 đã phân bổ 250.803 triệu đồng (không tính 1.000 triệu đồng vốn CBĐT) và 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 đã phân bổ 32.896 triệu đồng. 



2 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay số thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, tiền thu bán tài sản trên đất các cơ sở nhà, đất thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Xây dựng 79 (cũ) và Công ty Cổ 

phần Tư vấn Xây dựng giao thông Kon Tum hiện nay đã nộp vào ngân sách nhà 

nước và chưa phân bổ là 24.175 triệu đồng, để có cơ sở phân bổ nguồn thu triển 

khai thực hiện các dự án trụ sở trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ chi 

tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4) với số tiền 

là 24.175 triệu đồng, trong đó: 

a) Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng 

mục phụ trợ: phân bổ 12.375 triệu đồng. 

b) Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: phân bổ 10.000 triệu 

đồng. 

c) Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội: phân bổ 

số 1.800 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của 

các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh rà soát và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết đối với các 

nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 là 

cần thiết, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Ban cơ 

bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình 

một số nội dung sau: 

- Báo cáo chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền bán trụ sở đến thời điểm 

hiện nay; khả năng thu từ nay đến 31/12/2022, khó khăn vướng mắc; báo cáo tiến 

độ thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, cơ sở đề xuất phân bổ 03 

dự án trên. 

- Báo cáo làm rõ về số kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ 8.499 triệu đồng, 

trong nội dung trình đơn vị chưa xác định rõ kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ.  

- Đối với các dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thu bán tài sản 

trên đất,... trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, 

đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định. 
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- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, thông tin của dự án khớp đúng, 

đồng bộ theo chủ trương cấp thẩm quyền phê duyệt. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;   

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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