
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 2022 

V/v chấn chỉnh trong công tác 

bố trí kế hoạch vốn đầu tư công 
 

  

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tại Báo cáo số 

78/BC-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 về khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn số 900/SKHĐT-TH ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với một số dự án sử 

dụng vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông: 

- Rà soát, cân đối các nguồn vốn ngân sách huyện để tập trung bố trí vốn 

cho các dự án trong năm 2022 để các dự án hoàn thành theo tiến độ, cụ thể ưu 

tiên thực hiện: (1) Dự án Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông; (2) 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; (3) Dự án Kè chống sạt lở bờ 

suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông. 

 - Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc trình cấp thẩm quyền bố trí vốn 

thực hiện dự án, đảm bảo quy định về thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và quy định pháp luật liên 

quan(1); tránh để xảy ra tình trạng bố trí vốn thực hiện dự án dàn trải, ngắt quãng, 

quá thời gian quy định trong thời gian tới. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông (cùng với các địa phương khác) thực hiện phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo 

đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn theo quy 

định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc giao kế hoạch vốn của các đơn vị, 

địa phương; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định 

                                           
(1) Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

xử lý theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp căn cứ quy định của Luật Đầu tư công và các 

quy định có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh (tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII) trong 

việc phân cấp, ủy quyền cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định thời gian 

bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương cấp huyện, cấp 

xã trong trường hợp vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 

52 Luật Đầu tư công (nếu đảm bảo điều kiện theo quy định). 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- VP UBND tỉnh: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, KTTH.PHD. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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