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

ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH TRONG  

NĂM 2021 VÀ 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. Dự án Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum 

Dự án Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum do Ban Quản lý 

Khu kinh tế làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống 
nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 

2016, Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 
59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 
năm 2016 và điều chỉnh tại các Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 

năm 2018 và số 148/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021. Đây là dự án nhóm 
C, có tổng mức đầu tư khoảng 32.970 triệu đồng; bố trí từ nguồn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia và ngân sách địa phương.  

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2017 
nên theo quy định thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 

năm 2019 (dự án nhóm C không quá 03 năm). Tuy nhiên, vì phụ thuộc vào 
nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia phân bổ 

hằng năm nên đến kế hoạch vốn năm 2021, dự án mới được Trung ương bố trí 
đủ kế hoạch vốn(1). Bên cạnh đó, để đảm bảo dự án được bố trí đủ nhu cầu vốn 

và hoàn thành, đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh cơ cấu 

nguồn vốn) tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và bố 
trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 là 2.232 triệu đồng. Hiện nay, 

dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại 
Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 và không còn nhu cầu 

bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công. 

2. Dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể 

và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai 

Dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các 
công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai do Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai làm 

chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định chủ 
trương đầu tư tại Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015, Hội 

đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại 

                                                 
(1) Cụ thể nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia phân bổ hằng năm: Năm 2017: 

4.000 triệu đồng, Năm 2018: 11.000 triệu đồng, Năm 2019: 10.000 triệu đồng, Năm 2020: 3.000 triệu đồng, 

Năm 2021: 2.000 triệu đồng. 
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Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2015 và điều chỉnh tại các 
Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 và số 57/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 01 năm 2021. Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 
86.582 triệu đồng; bố trí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương và 

ngân sách địa phương. 

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, dự án phải thực hiện 
tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư với mức vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương là 77.930 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). Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2019, 
dự án đã được Trung ương bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương(2).  

Tuy nhiên, ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 

84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó có quy định “cho phép không áp 
dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu 
tư công năm 2020”. Do đó, để đảm bảo dự án được bố trí đủ nhu cầu vốn và 

hoàn thành, đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh cơ cấu nguồn 

vốn) tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và bố trí kế 
hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 là 2.232 triệu đồng. Hiện nay, dự án 
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết 

định số 681/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 và không còn nhu cầu bổ 
sung kế hoạch vốn đầu tư công. 

3. Dự án Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình 
phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế  

Dự án Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát 
thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế do Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt 
chủ trương đầu tư tại Thông báo số 61/TB-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2016; 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 
980/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017. Đây là dự án nhóm C, có tổng mức 

đầu tư khoảng 35.000 triệu đồng; bố trí từ nguồn ngân sách địa phương (thu xổ 
số kiến thiết). 

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 
phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, dự án phải thực hiện 

                                                 
(2) Cụ thể: Năm 2016: 13.000 triệu đồng, Năm 2017: 13.114,31 triệu đồng, Năm 2018: 10.000 triệu đồng, Năm 

2019: 41.815,69 triệu đồng. 
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tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư với mức vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách tỉnh là 31.500 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 vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

nguồn ngân sách tỉnh(3).  

Tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 

của Chính phủ, để đảm bảo dự án được bố trí đủ nhu cầu vốn và hoàn thành, đưa 
vào sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất 

bố trí vốn năm 2021 cho dự án là 1.200 triệu đồng. Hiện nay, dự án đã đầu tư 
hoàn thành, chủ đầu tư đang lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án và không 
còn nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công. 

4. Dự án Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi 

Dự án Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi do Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 
tại Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015, Tư lệnh Quân 

khu 5 phê duyệt dự án tại Quyết định số 192/QĐ-BTL ngày 08 tháng 02 năm 
2017. Đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư 32.978 triệu đồng; bố trí từ 

nguồn ngân sách tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, dự án phải thực hiện 
tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư với mức vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách tỉnh là 28.800 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 vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

nguồn ngân sách tỉnh(4).  

Tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 

của Chính phủ, để đảm bảo dự án được bố trí đủ nhu cầu vốn và hoàn thành, đưa 
vào sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất 

bố trí vốn năm 2022 cho dự án là 3.200 triệu đồng. Hiện nay, dự án đang được 
chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2022 và không 

còn nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công. 

5. Dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 

Dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 do Ban quản lý các dự án 
98 làm chủ đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ 

                                                 
(3) Cụ thể: Năm 2017: 300 triệu đồng (bố trí vốn chuẩn bị đầu tư), Năm 2018: 9.921,498 triệu đồng, Năm 2019: 

16.896,204 triệu đồng, Năm 2020: 4.380 triệu đồng. 
(4) Cụ thể: Năm 2016: 350 triệu đồng (bố trí vốn chuẩn bị đầu tư), Năm 2018: 7.000 triệu đồng, Năm 2019: 

10.000 triệu đồng, Năm 2020: 11.450 triệu đồng. 
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trương đầu tư tại Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 và 
thống nhất điều chỉnh chủ trương tại Thông báo số 66a/TB-HĐND ngày 26 

tháng 11 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 
tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016. Đây là dự án 

nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 250.000 triệu đồng; bố trí từ nguồn vốn cân 
đối ngân sách địa phương, nguồn Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế 

- xã hội vùng và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Dự án được bố trí kế hoạch vốn để thực hiện khởi công mới từ năm 2017 

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). Tính đến năm 2020, dự án mới 

chỉ được được bố trí 98.011 triệu đồng (trong đó: 12.111 triệu đồng từ nguồn 
ngân sách Trung ương(5) và 85.900 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa 
phương(6)). Do đó, để dự án được tiếp tục đầu tư hoàn thành, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn 
trong năm 2021 và 2022(7). Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư khẩn trương 

thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2022 và không còn nhu cầu bổ sung kế 
hoạch vốn đầu tư công./. 

 

 

                                                 
(5) Cụ thể: Năm 2016: 5.000 triệu đồng (bố trí vốn chuẩn bị tư), Năm 2020: 7.111 triệu đồng. 
(6) Cụ thể: Năm 2017: 25.000 triệu đồng, Năm 2019: 23.000 triệu đồng, Năm 2020: 37.900 triệu đồng. 
(7) Cụ thể: Năm 2021: 69.000 triệu đồng (nguồn ngân sách Trung ương; riêng nguồn ngân sách địa phương đã 

bố trí 14.100 triệu đồng nhưng vì không thể giải ngân kế hoạch vốn được giao nên đã điều chuyển sang công 

trình khác), Năm 2022: 50.886 triệu đồng (bao gồm 43.886 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương và 7.000 triệu 

đồng vốn ngân sách địa phương). 
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