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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN QUÁ HẠN 

CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC BỐ TRÍ VỐN TRONG NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 36 /TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Các dự án do cấp tỉnh quản lý 

a) Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 

Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 do 

Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29 tháng 

3 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị 
quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 11 năm 2020. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 760.723 
triệu đồng. Bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 

(616.500 triệu đồng), ngân sách Trung ương (68.500 triệu đồng), nguồn cân đối 
ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác (75.723 triệu đồng). 

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2017 
(nguồn trái phiếu Chính phủ) nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực 

hiện dự án không được vượt quá năm 2020 (dự án nhóm B không quá 04 năm). 
Dự án đã được Trung ương bố trí đủ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (616.500 

triệu đồng) trong năm 2017 và 2018(1). Đến năm 2021 Trung ương mới bố trí 
nguồn ngân sách Trung ương (68.500 triệu đồng); đồng thời, để dự án được bố 

trí vốn đầu tư hoàn thành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
thống nhất phân bổ 75.500 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất của địa phương 

trong năm 2021. Tuy nhiên, vì nguồn thu sử dụng đất trong năm 2021 không 
đảm bảo(2), nên dự án chỉ được bố trí thực hiện là 15.000 triệu đồng. Do đó, để 
có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị tiếp tục bố trí kế 

hoạch vốn trong năm 2022 (mức vốn đề nghị phù hợp với kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt). 

b) Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum 

Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum do Ban 

quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 66d/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 

năm 2016 và điều chỉnh tại Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 
2017; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết 

                                                 
(1) Nguồn trái phiếu Chính phủ: Năm 2017: 35.000 triệu đồng, Năm 2018: 581.500 triệu đồng. Nguồn ngân sách 

Trung ương: Năm   
(2) Tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh giao nguồn thu tiền sử 

dụng đất là 928.000 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn đất thực nguồn năm 2021 chỉ được 331.344 triệu đồng, trong 

đó bố trí cho các dự án cấp tỉnh quản lý khoảng 123.870 triệu đồng. 
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định số 1153/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017. Đây là dự án nhóm B, có 
tổng mức đầu tư khoảng 61.500 triệu đồng, được bố trí từ nguồn vốn ngân sách 

địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2018 

nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 
năm 2021 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Tính đến hết năm 2020, tổng số 

vốn đã bố trí cho dự án là 21.332 triệu đồng(3). Để bố trí vốn đầu tư hoàn thành 
dự án theo thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh bố trí đủ nhu cầu vốn còn lại trong đó kế hoạch năm 2021 cho dự án là 
37.168 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất.  

Tuy nhiên, do gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng và nguồn thu sử dụng đất trong năm 2021 của tỉnh không đảm bảo nên 
dự án chưa được giao chi tiết nguồn thu để thực hiện. Ngoài ra, hiện nay dự án 

đang thực hiện công tác trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu 
tư cho phù hợp với Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục 

Kon Tum đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 
25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó dự kiến sẽ thay đổi 

quy mô và tổng mức đầu tư dự án. Do đó, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực 
hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị tiếp tục bố trí kế hoạch vốn trong năm 2022 (mức 

vốn đề nghị phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 
đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt). 

c) Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội 

Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội do 

Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 13 tháng 
4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 11 năm 2020. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 151.742 
triệu đồng; bố trí từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ 

sở cũ là 88.750 triệu đồng; nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và các 
nguồn hợp pháp khác là 62.992 triệu đồng. 

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2016 
nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 

năm 2019 (dự án nhóm B không quá 04 năm). Tuy nhiên, vì nguồn thu tiền bán 
đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất các trụ sở cũ và nguồn thu tiền đấu 

giá quyền sử dụng đất của tỉnh còn hạn chế nên tính đến năm 2019, dự án mới 
chỉ được bố trí 62.506,475 triệu đồng(4). Để dự án được đầu tư hoàn thành, Ủy 

                                                 
(3) Cụ thể: Năm 2017: 420 triệu đồng (bố trí vốn chuẩn bị đầu tư), Năm 2018: 15.000 triệu đồng, Năm 2019: 

1.500 triệu đồng, Năm 2020: 4.412 triệu đồng. 
(4) Cụ thể: Năm 2016: 24.017 triệu đồng, Năm 2019: 38.489,475 triệu đồng. 
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ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phân bổ vốn cho dự 
án trong năm 2020 và 2021(5).  

Hiện nay, 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 tháng 12 năm 2021 với tổng giá trị quyết toán là 121.319 triệu 
đồng. Nhu cầu 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). Do đó, dự án cần tiếp tục 
bố trí kế hoạch vốn trong năm 2022 (mức vốn đề nghị phù hợp với kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê 
duyệt). 

2. Dự án do cấp huyện quản lý: 

Dự án Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ Rông do Ủy ban nhân dân 
huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017, 
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 10 năm 2017. Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư 49.500 triệu 
đồng; cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững - Chương trình 30a là 40.000 triệu đồng; Ngân sách huyện và 
các nguồn vốn hợp pháp khác là 9.500 triệu đồng.  

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2018 
nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 

năm 2020 (dự án nhóm C không quá 03 năm). Tính đến hết kế hoạch vốn năm 
2020, dự án đã được bố trí đủ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững - Chương trình 30a là 40.000 triệu đồng(6); ngân sách huyện chưa cân 
đối để bố trí. Để triển khai hoàn thành dự án, huyện Tu Mơ Rông dự kiến tiếp 
tục bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện là 7.292 triệu đồng; trong đó năm 2022 

bố trí 4.790 triệu đồng và năm 2023 dự kiến bố trí 2.502 triệu đồng.  

Theo báo của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, việc địa phương không 

thể cân đối bố trí nguồn đối ứng ngân sách huyện để triển khai hoàn thành dự án 
theo tiến độ quy định vì một số lý do sau: 

- Dự án đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện từ giai đoạn 
2016-2020 và trong cơ cấu nguồn vốn có phần đối ứng ngân sách huyện để thực 

hiện. Vì dự án được triển khai vào giữa nhiệm kỳ 2016-2020; trong khi nguồn 
vốn ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông phân bổ 

cho các công trình, dự án ngay từ đầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020; cùng với đó, trong giai đoạn 2016-2020 nguồn thu ngân sách huyện 

rất hạn hẹp, thiên tai bảo lũ xảy ra thường xuyên nên huyện không thể cân đối 

                                                 
(5) Cụ thể: Năm 2020: 19.493,85 triệu đồng (trong đó, 12.309 triệu đồng bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh 

năm 2019), Năm 2021: 41.259 triệu đồng (trong đó, 12.663 triệu đồng bố trí từ nguồn tăng thu năm 2019 còn lại 

chưa phân bổ). 
(6) Cụ thể như sau: Năm 2017 bố trí 150 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư; Năm 2018 bố trí 17.351 triệu đồng; Năm 

2019 bố trí 22.499 triệu đồng. 
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được nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bố trí đối ứng 
cho các dự án.  

- Huyện Tu Mơ Rông đã bố trí kế hoạch vốn đối ứng cho dự án trong kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện; nhưng với kế 

hoạch vốn phân cấp đầu tư cân đối theo tiêu chí, định mức cho huyện còn hạn 
hẹp (khoảng 7.590 triệu đồng/năm) nên trong năm 2021 huyện ưu tiên bố trí cho 

công trình cấp bách của địa phương. Do đó, huyện chưa thể phân bổ đủ số kế 
hoạch vốn cần thiết để triển khai dự án hoàn thành theo tiến độ./. 
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