
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương  
theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 1) 

 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách 

tỉnh năm 2021 sang năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 

2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 

2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết; 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2956/STC-TCĐT 

ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh 

toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 1); 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:  

1. Giao chi tiết 536,487 triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức năm 

2021 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển nguồn sang năm 2022 để phân bổ  trả 

nợ quyết toán dự án hoàn thành trong kế hoạch năm 2022 là 21,196 triệu đồng; 

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 là 

515,291 triệu đồng. 

(Chi tiết các dự án như Phụ lục kèm theo). 

2. Thời gian giải ngân nguồn vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 

công và các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

3. Đề nghị các chủ đầu tư quản lý, sử dụng và thanh toán nguồn vốn trên 

theo đúng quy định hiện hành. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 



kế hoạch vốn năm 2022 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các chủ đầu tư; 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc nhà nước tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, NKT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Ngô Việt Thành 
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