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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025  

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3003/SKHĐT-TH 

ngày 28 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Kế hoạch) cho các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác như 

tại Biểu số 01, 02, 03 và 04 kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ 

đầu tư khác căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí trong Kế hoạch và tiến 

độ bố trí vốn hằng năm tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; thực 

hiện nghiêm các giải pháp quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; quản lý, sử dụng vốn 

có hiệu quả và theo đúng mục đích; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư 

thuộc Kế hoạch của đơn vị đúng quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào mức vốn phân cấp 

đầu tư trong Kế hoạch theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự 

ưu tiên và quy định của Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước; Quyết 

định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 

ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 

10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các chủ đầu tư khác triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Rà soát, kiểm tra, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với 

các địa phương phân bổ Kế hoạch không tuân thủ đúng theo nguyên tắc và thứ 

tự ưu tiên bố trí vốn nêu trên. 

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Kế hoạch; 

báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định. 

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét: 

+ Phân bổ số vốn phân cấp hỗ trợ cho vùng kinh tế động lực giai đoạn 

2021-2025 còn lại sau khi Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon 

Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua. 
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+ Phân bổ nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch khi đảm bảo cân đối được 

nguồn vốn và bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thật sự cần thiết, cấp bách theo quy 

định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. 

+ Phân bổ các nguồn vốn đầu tư công phát sinh trong quá trình triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

4. Giao Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự kiến khả năng thu, chi ngân sách địa phương, các khoản thu để lại cho 

đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng 

năm để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải ngân Kế 

hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính theo đúng quy định. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà 

nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h);  
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu VT, KTTH.PHD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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