
PHỤ LỤC 02 

Danh mục các dự án có thời gian bố trí vốn quá hạn cần được tiếp tục bố trí 

vốn trong năm 2023 

(Kèm theo Tờ trình số 209 /TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Dự án do cấp tỉnh quản lý - Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei 

Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

kết luận về chủ trương đầu tư tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 

năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương tại Quyết định số 

278/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 

1211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 với tổng mức đầu tư dự án là 

553.301 triệu đồng. Trong đó, Giai đoạn 1 (2018-2020) là 434.647 triệu đồng, 

Giai đoạn 2 (đầu tư sau năm 2020 khi cân đối được nguồn vốn) là 118.654 triệu 

đồng. Nguồn vốn thực hiện từ Nguồn chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh (thuộc ngân sách Trung ương); nguồn cân đối ngân 

sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.  

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2019 (trong đó ngân sách địa 

phương bố trí 15.000 triệu đồng) nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn ngân 

sách địa phương thực hiện dự án không được vượt quá năm 2022 (dự án nhóm B 

không quá 04 năm). Tính đến hết năm 2022, tổng số vốn ngân sách địa phương 

đã bố trí cho dự án là 73.478 triệu đồng. Số vốn còn thiếu so với kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ của giai đoạn 1 dự án là 

39.987 triệu đồng. 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 

2022, trong đó có điều chỉnh tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của dự án thành 2018-

2023. Do đó, việc tiếp tục bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư hoàn thành 

giai đoạn 1 của dự án trong năm 2023 là phù hợp. 

2. Các dự án do cấp huyện quản lý: 

a) Dự án Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đăk Glei 

Dự án Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đăk Glei được Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei phê duyệt chủ trương đầu tư tại Thông báo 

số 09A/TB-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2018; Hội đồng nhân dân huyện Đăk 

Glei điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 8 năm 2018 và Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020. Dự án do Văn 

phòng Huyện ủy Đăk Glei làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư 

6.000 triệu đồng; đầu tư từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp 
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khác. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/quyết định phê duyệt dự án 

thì dự án có thời gian thực hiện 03 năm, tiến độ thực hiện 2019-2021. 

Dự án được bố trí vốn khởi công mới từ năm 2020 (220 triệu đồng)(1) và đã 

hoàn thành tổ chức đấu thầu xây lắp nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án không được vượt quá năm 2022 (dự án nhóm C không quá 03 

năm). Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Hội đồng nhân dân huyện Đăk 

Glei đã bố trí kế hoạch vốn còn lại của dự án trong các năm 2021, 2022(2). Tuy 

nhiên, dự án không thể giải ngân và phải điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự 

án khác(3) do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng(4).  

Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đề xuất cho phép tiếp tục bố 

trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư hoàn thành dự án trong năm 2023 là phù 

hợp với tình hình thực tế của huyện và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 

Luật Đầu tư công 2019. Nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei điều chỉnh/trình cấp 

thẩm quyền điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án và khẩn trương triển 

khai các thủ tục có liên quan để dự án sớm đầu tư hoàn thành. 

b) Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên 

tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 

Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và 

vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 8 năm 2020; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 

911/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện 

Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư 14.940 triệu 

đồng; cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 

2019: 10.000 triệu đồng; nguồn ngân sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn 

khác của huyện: 3.660 triệu đồng; nguồn xã hội hóa dự kiến: 1.280 triệu đồng 

(để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở với mức huy động dự kiến 80 triệu đồng/hộ 

x 16 hộ). Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/quyết định phê duyệt dự 

án thì dự án có thời gian thực hiện 02 năm, tiến độ thực hiện 2020-2021. 

Dự án được bố trí thực hiện khởi công mới từ năm 2020 (trong đó: ngân 

sách huyện bố trí 100 triệu đồng thực hiện, ngân sách trung ương đã bố trí đủ là 

10.000 triệu đồng) nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án 

không được vượt quá năm 2022 (dự án nhóm C không quá 03 năm).  

                                                 
(1) Kế hoạch vốn năm 2020 được Ủy ban nhân dân huyện giao tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

12 năm 2019 (2.363 triệu đồng) và điều chỉnh tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

(giảm còn 220 triệu đồng). 
(2) Kế hoạch vốn năm 2021 và năm 2022 được Ủy ban nhân dân huyện giao lần lượt tại Quyết định số 2535/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021. 
(3) Kế hoạch vốn năm 2021 và năm 2022 được Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh lần lượt tại Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết số 963/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021. 
(4) Vị trí xây dựng công trình tại khu trung tâm hành chính mới theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết phía Đông 

sông Pô Kô, theo đó Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã triển khai dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện 

nhưng phải tạm dừng vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng bãi đổ đất thải của dự án. 
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Theo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông qua tại 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2022 thì dự án được bố trí 

3.560 triệu đồng từ nguồn phân cấp ngân sách địa phương. Lũy kế kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho dự án đến nay là 1.800 triệu đồng(5), số vốn còn 

lại chưa thực hiện phân bổ là 1.760 triệu đồng. Nguyên nhân việc chưa bố trí đủ 

vốn theo quy định là do ngân sách huyện rất khó khăn, trong khi tổng số vốn cân 

đối ngân sách huyện để đối ứng đầu tư các dự án lại nhiều. Ngoài ra, theo báo 

cáo của huyện thì dự án cơ bản đã được đầu tư hoàn thành. 

Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đề xuất cho phép tiếp tục 

bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư, thanh toán khối lượng hoàn thành và 

quyết toán dự án trong năm 2023 là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và 

đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019. Nếu được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan trình cấp thẩm quyền điều chỉnh 

thời gian, tiến độ thực hiện dự án trong quyết định phê duyệt dự án trước khi 

triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. 

c) Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông 

Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông được Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020, điều chỉnh tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 

ngày 22 tháng 10 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020, điều chỉnh 

tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021, phê duyệt điều 

chỉnh dự án tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021. Dự 

án do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C với 

tổng mức đầu tư là 49.500 triệu đồng; cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách 

Trung ương (nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 -2020): 20.000 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình 30a (thuộc 

CTMTQG giảm nghèo bền vững): 22.017,62 triệu đồng; ngân sách huyện và các 

nguồn vốn hợp pháp khác: 7.482,38 triệu đồng. Theo quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư/quyết định phê duyệt dự án thì dự án có thời gian thực hiện 02 

năm, tiến độ thực hiện 2020-2021. 

Dự án được bố trí thực hiện khởi công mới từ năm 2020 nên theo quy định 

thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2022 (dự án 

nhóm C không quá 03 năm). Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2022, dự án đã 

được bố trí đủ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn Chương trình 30a(6) là 

42.017,62 triệu đồng; ngân sách huyện chưa cân đối để bố trí. 

                                                 
(5) Bố trí kế hoạch vốn năm 2022. 
(6) Cụ thể: Năm 2020 bố trí 30.578 triệu đồng (nguồn dự phòng NSTW: 10.000 trđ; nguồn CTMTQG Giảm nghèo 

bền vững: 20.578 triệu đồng); Năm 2021 bố trí 11.439,62 triệu đồng (nguồn dự phòng NSTW: 10.000 trđ; nguồn 

CTMTQG Giảm nghèo bền vững: 1.439,62 triệu đồng) 
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Theo Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông qua tại 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2022 thì dự án được bố trí 

4.411 triệu đồng từ nguồn phân cấp ngân sách địa phương. Nguyên nhân việc 

chưa bố trí đủ vốn theo quy định là do ngân sách huyện rất khó khăn, trong khi 

tổng số vốn cân đối ngân sách huyện để đối ứng đầu tư các dự án lại nhiều. 

Ngoài ra, theo báo cáo của huyện thì khối lượng thi công đã đạt khoảng 92%.  

Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đề xuất cho phép tiếp tục 

bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư, thanh toán khối lượng hoàn thành và 

quyết toán dự án trong năm 2023 là phù hợp với tình hình thực tế của huyện và 

đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019. Nếu được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan trình cấp thẩm quyền điều chỉnh 

thời gian, tiến độ thực hiện dự án trong quyết định phê duyệt dự án trước khi 

triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./. 
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