
PHỤ LỤC 02 

Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh và điều chỉnh nguồn dự 

phòng ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự toán chi từ nguồn tăng thu các dự án 

khai thác quỹ đất năm 2021 

 

(Kèm theo báo cáo số 152 /BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình(1) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống 

nhất phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh và điều 

chỉnh nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự toán chi từ nguồn tăng thu 

các dự án khai thác quỹ đất năm 2021(2), nay báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cụ  

thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021 

Thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.608.579 triệu đồng(3), 

trong đó: Thu nội địa 3.305.633 triệu đồng; Thu hoạt động xuất nhập khẩu 302.946 

triệu đồng. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và thu từ các dự án 

khai thác quỹ đất giao tăng thu so với dự toán Trung ương giao(4) còn lại 2.586.407 

triệu đồng, đạt 125,7% dự toán, bằng 120% cùng kỳ; Số thu ngân sách nhà nước 

(NSNN) năm 2021 thực hiện vượt dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

1. Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 

a) Kết quả thực hiện thu nội địa cân đối ngân sách địa phương năm 2021 

được hưởng  

- Dự toán thu nội địa ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng theo phân 

cấp Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2021 (không kể thu xổ số kiến thiết, tiền sử 

dụng đất, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, 

tăng thu từ các dự án khai thác qũy đất; thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa 

phương) là 1.804.900 triệu đồng (1). 

- Thực hiện thu nội địa năm 2021 trên địa bàn NSĐP được hưởng (không kể 

thu xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế 

cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất và các khoản được 

                                           
(1) Tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022. 
(2) Tại Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 5 năm 2022. 
(3) Đã loại trừ số hoàn thuế GTGT xuất nhập khẩu 667.666 triệu đồng. 
(4) Tiền sử dụng đất 390.538 triệu đồng, XSKT 99.006 triệu đồng, thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán 

Trung ương giao (bao gồm ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu 

tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước): 229.681 triệu đồng. 
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loại trừ trước khi tính tăng, hụt thu xác định nguồn cải cách tiền lương theo quy 

định của Bộ Tài chính5) là 2.276.483 triệu đồng6 (2).  

Như vậy, tăng thu NSĐP năm 2021 là 471.583 triệu đồng (2) - (1) (trong đó, 

tăng thu ngân sách tỉnh 128.557 triệu đồng; tăng thu ngân sách huyện, thành phố 

343.026 triệu đồng).  

Theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 

năm 2021 của Bộ Tài chính quy định 70% tăng thu NSĐP năm 2021 thực hiện so 

với dự toán (không kể các khoản thu được tính trừ7) được Thủ tướng Chính phủ 

giao, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 726/UBND-KTTH ngày 16 tháng 3 năm 

2022 báo cáo Bộ Tài chính xem xét, thẩm định phần tăng thu ngân sách cấp tỉnh 

năm 2021 tạo nguồn cải cách tiền lương (CCTL) năm 2022 là 104.479 triệu đồng. 

Như vậy, nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh (trừ thu tiền sử dụng đất, xổ số 

kiến thiết, phí sử dụng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, phần tăng thu tạo nguồn 

CCTL) năm 2021 còn lại được bố trí chi theo quy định tại khoản 2 điều 59 Luật 

NSNN8 là 24.078 triệu đồng (a) (128.557 triệu đồng - 104.479 triệu đồng). 

b) Kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất 

- Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 300.000 triệu đồng (chưa bao gồm 

tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với Trung ương giao), trong đó: Thu tiền 

sử dụng đất dự án cấp tỉnh quản lý 105.800 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất điều 

tiết theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 194.200 

triệu đồng (trong đó, điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 23.304 triệu đồng; ngân sách 

huyện hưởng 170.896 triệu đồng).  

- Thực hiện thu tiền sử dụng đất 390.538 triệu đồng, chi phí hợp pháp được loại 

trừ 5.435 triệu đồng; số còn lại 385.103 triệu đồng (trong đó: điều tiết ngân sách tỉnh 

hưởng 46.213 triệu đồng; ngân sách huyện hưởng 338.890 triệu đồng). 

                                           
5 Tại Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021: kinh phí mua BHYT cho đối tượng (BHXH tỉnh nộp trả lại ngân sách tỉnh kinh 

phí còn thừa). 
6 Bao gồm thu kết dư ngân sách địa phương năm 2020 (52.954 triệu đồng) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn 

bản số 14957/BTC- NSNN ngày 04 tháng 7 năm 2020 là khoản thu ngân sách địa phương và phải dành nguồn tăng 

thu để thực hiện CCTL theo quy định. 
7 Gồm: thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử 

dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản 

thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí 

bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã; thu  tiền cho 

thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.  
8 Nguồn tăng thu được bố trí: Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; bổ sung quỹ dự trữ tài chính; 

bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; thực hiện chính sách an sinh xã hội; tăng chi đầu tư một số dự án 

quan trọng; thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.  
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Như vậy, thu tiền sử dụng đất thực hiện tăng so với dự toán9 Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao cấp huyện quản lý thu 190.903 triệu đồng10, bao gồm: điều tiết ngân 

sách huyện hưởng 167.994 triệu đồng; điều tiết ngân sách tỉnh hưởng 22.909 triệu 

đồng; huyện Đăk Glei thực hiện điều tiết 12% theo Nghị quyết 12/2018/NQ-

HĐND còn thiếu 117 triệu đồng, số tăng thu tiền sử dụng đất đã điều tiết về ngân 

sách tỉnh là 22.792 triệu đồng. 

Số thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất giao tăng thu so với dự 

toán Trung ương giao, điều tiết 12% ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2018/NQ-

HĐND : 8.739 triệu đồng. 

Tổng tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết 12% ngân sách tỉnh 31.531 triệu đồng 

(22.792 triệu đồng + 8.739 triệu đồng) (b)  

d) Kết quả thực hiện thu tiền xổ số kiến thiết: 

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 90.000 triệu đồng, thực hiện 99.006 

triệu đồng, tăng thu so với dự toán giao là 9.006 triệu đồng (c).  

e) Kết quả thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y:  

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 6.000 triệu đồng, thực hiện thu 16.129 

triệu đồng, tăng thu so với dự toán giao 10.129 triệu đồng (d). 

Tổng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 còn lại được phân bổ chi 

đợt này (a+b+c+d): 74.744 triệu đồng (1) 

2. Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 (kết thúc năm 2021 

nguồn còn dư) khoảng: 15.130 triệu đồng (2) 

- Nguồn dự phòng 6.505 triệu đồng  

- Nguồn chi khác 3.029 triệu đồng  

- Nguồn chi sự nghiệp giáo dục: 3.834 triệu đồng 

- Nguồn đoàn ra đoàn vào 1.762 Triệu đồng 

Tổng cộng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 là 

89.874 triệu đồng (1+2) 

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN 

SÁCH TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH, 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU CÁC DỰ ÁN 

KHAI THÁC QUỸ ĐẤT NĂM 2021 

                                           
9 Trừ phần dự toán thu tiền sử dụng đất địa phương giao tăng thu so dự toán Trung ương. 
10 390.538 triệu đồng - 5.435 triệu đồng - 194.200 triệu đồng. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất 

phương án phân bổ và điều chỉnh tại Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 13 tháng 5 

năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

1. Phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh: 89.874 triệu đồng, cụ thể: 

a) Phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh: 9.006 triệu 

đồng: Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia 

H’Drai: 9.006 triệu đồng11. 

b) Phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất của cấp tỉnh và các huyện 

điều tiết 12% về ngân sách tỉnh 31.531 triệu đồng. 

- 2% trích lập quỹ phát triển đất tỉnh (theo quy định tại Nghị quyết số 

12/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

5.275 triệu đồng. 

- 10% chi quản lý đất đai 26.256 triệu đồng. 

c) Phân bổ nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh 

tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y: 10.129 triệu đồng cho dự án Đường lên cột mốc biên 

giới Việt Nam - Lào - Campuchia12. 

d) Phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh (24.078 triệu đồng); nguồn tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh (15.130 triệu đồng) năm 2021: 39.208 triệu đồng, cụ 

thể:  

- Bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay theo 

Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn phân cấp địa phương ủy thác sang Ngân 

hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 6.000 triệu đồng13. 

- Bố trí kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết nguyên Đán Nhâm 

Dần 2022: 6.194 triệu đồng14.  

- Bố trí Dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 2.000 triệu đồng15.  

                                           
11 Dự án phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022, tổng mức đầu tư 24.500 triệu đồng 

từ nguồn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đến nay dự án chưa được bố trí kế hoạch để thực hiện 

khởi công mới. 
12 Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 600/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017, với tổng mức đầu tư 242.255 triệu đồng; trong đó, giai đoạn 1 của dự án có quy 

mô đầu tư khoảng 95.567 triệu đồng; lũy kế vốn đã bố trí của dự án đến năm 2020 là 59.427,9 triệu đồng (trong đó 

vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 37.200 triệu đồng và nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong 

khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 22.227,9 triệu đồng); Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

giai đoạn 1 của dự án được bố trí khoảng 34.460 triệu đồng, được bố trí theo tiến độ nguồn thu phí sử dụng kết cấu 

hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Năm 2021, dự án được bố trí 11.600 triệu đồng. 
13 Văn bản số 185/CV-NHCS ngày 28 tháng 3 năm 2022. 
14 Văn bản số 128/UBND-KGVX ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Bố trí công tác chuẩn bị đầu tư cho Dự án mua sắm, sửa chữa trang thiết bị 

bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh: 300 triệu đồng16. 

- Bố trí dự án sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc và Hội trường cơ 

quan Đảng ủy cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 629 triệu đồng17. 

- Hỗ trợ huyện Đăk Glei đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đảng 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Ngọc Linh: 3.500 triệu đồng18. 

- Bố trí hoàn thành dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực 

tuyến Hội trường Ngọc Linh: 1.790 triệu đồng19. 

- Kinh phí sửa chữa, khắc phục các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng 

do thiên tai gây ra: 2.810 triệu đồng20. 

- Đường giao thông vào khu di tích lịch sử điểm cao 1015, xã Rờ Kơi, huyện 

Sa Thầy 1.500 triệu đồng21. 

- Hỗ trợ kinh phí lắp camera an ninh, huyện Tu Mơ Rông: 1.500 triệu đồng22.  

- Hỗ trợ kinh phí lắp camera an ninh, huyện Đăk Hà: 1.500 triệu đồng23. 

- Cải tạo, sửa chữa nhà ở ký túc xá học sinh, phòng học, phòng học bộ môn 

và thư viện Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; Cải tạo, sửa chữa tường rào 

                                                                                                                                         
15 Chủ trương đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Bố trí đợt này 2.000 triệu đồng, phần còn lại sẽ bố trí đợt sau. 
16 Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
17 UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021; nguồn vốn: 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (tổng mức đầu tư 1.170 triệu đồng, kinh phí đã bố trí 500 triệu đồng, phần còn 

lại theo đề nghị của đơn vị 628 triệu đồng). 
18 Dự án dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 14.990 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện khoảng 7.252 triệu 

đồng và đối ứng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 7.738 triệu đồng. 
19 Dự án được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 45/QĐ-SKHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2022, tổng mức đầu tư là 

5.791 triệu đồng. Lũy kế đã bố trí đến hết năm 2021 là 4.000 triệu đồng. 
20 Tại Văn bản số 2687/UBND-NNTN ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (VB số 32/BQL-TCKH 

ngày 08 tháng 3 năm 2022, nhu cầu 2.810 triệu đồng). 
21 Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Sa Thầy, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 

6.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 5.000 triệu đồng và ngân sách huyện 1.000 triệu đồng. Ngân sách tỉnh hỗ 

trợ 1.500 triệu đồng, phần còn lại huyện chủ động cân đối từ tăng thu ngân sách huyện năm 2021 để thực hiện.  
22 Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2022 của UBND huyện Huyện Tu Mơ Rông, đề xuất hỗ trợ, xem 

xét kinh phí khoảng 8.500 triệu đồng (Sửa chữa cầu treo 2.500 triệu đồng, lắp đặt camera giám sát an ninh 3.000 

triệu đồng, trang thiết bị giáo dục 3.000 triệu đồng). Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.500 triệu đồng, phần còn lại huyện chủ 

động cân đối từ tăng thu NS huyện năm 2021 để thực hiện 
23 Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 (Tổng dự án 5.500 triệu đồng, đã thực hiện năm 2021: 2.000 

triệu đồng (nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ), nhu cầu KP năm 2022: 3.500 triệu đồng). Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.500 triệu 

đồng, phần còn lại huyện chủ động cân đối từ tăng thu ngân sách huyện năm 2021 để thực hiện 
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phí đường Tăng Bạt Hổ, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum 1.600 triệu 

đồng24. 

- Kinh phí Hỗ trợ Đề án thành lập các phường, thành phố Kon Tum và dự án 

trồng cây xanh trên tuyến đường bao khu dân cư phía Nam, thành phố Kon Tum 

2.500 triệu đồng25. 

- Kinh phí thực hiện các đề án, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành và chính sách an sinh xã hội (Chính sách về Công an xã bán chuyên trách; 

chính sách lực lượng dân phòng26….): 7.385 triệu đồng. 

2. Điều chỉnh giảm chi dự phòng ngân sách tỉnh, giảm chi từ nguồn giao 

tăng thu các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Luật Ngân sách Nhà nước năm 

2015 quy định: “Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: a) Dự kiến số thu không đạt dự 

toán được Hội đồng nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi;” 

Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2021, trong đó, tại khoản 8 Điều 7 quy định: “Đối với số thu tiền sử dụng đất, 

thu xổ số kiến thiết và các nguồn thu khác gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, trong điều 

hành các địa phương cần căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu 

thực tế, trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa 

phương không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ động rà soát, cắt 

giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu 

này”. 

Căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh dự toán NSĐP năm 2021 tại 

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2022, như sau: 

a) Điều chỉnh giảm chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021:  

Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh giao 66.785 triệu 

đồng, trong đó, trích 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn tăng thu so với dự 

toán Trung ương giao 16.908 triệu đồng27. 

                                           
24 Tờ trình số 32/TTr-SGD ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2022 và Tờ trình số 42/TTr-SGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo (Triển khai thông báo kinh phí khi đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo qui định). 
25 Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, dự kiến tổng 

mức đầu tư đề nghị hỗ trợ khoảng 8.227 triệu đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.500 triệu đồng, phần còn lại thành phố 

chủ động cân đối từ tăng thu ngân sách thành phố năm 2021, nguồn hợp pháp khác để thực hiện. 
26 Công an tỉnh đang tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo chủ trương tại Văn bản số 591/UBND-NC ngày 3 

tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang thiết bị phương tiện PCCC và cứu nạn cứu 

hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. 
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Căn cứ số thu thực tế từ các dự án khai thác quỹ đất giao tăng thu so với dự 

toán Trung ương giao thực hiện là 229.681 triệu đồng, số trích 2% bổ sung nguồn 

dự phòng thực tế trên tổng thu các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 là 4.594 

triệu đồng (229.681 triệu đồng x 2%), giảm so dự phòng theo dự toán giao đầu 

năm 12.314 triệu đồng (16.908 triệu đồng - 4.594 triệu đồng).  

b) Điều chỉnh giảm chi từ nguồn Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu các 

dự án khai thác quỹ đất năm 2021: 

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân 

sách cấp tỉnh năm 2021, trong đó, dự toán chi từ nguồn thu các dự án khai thác 

quỹ đất giao tăng thu so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù giải 

phòng mặt bằng của các dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ 

nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo 

tiến độ nguồn thu thực tế): 789.492 triệu đồng. 

Căn cứ số thu thực tế từ các dự án khai thác quỹ đất giao tăng thu so với dự 

toán Trung ương giao thực hiện năm 2021 là 229.681 triệu đồng28 (bao gồm, thu 

tiền thuê đất 13.193 triệu đồng, thu tiền bán tài sản trên đất 10.735 triệu đồng, thu 

tiền sử dụng đất 163.748 triệu đồng; ghi thu, ghi chi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 

mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để chi đền bù, giải phóng mặt bằng 42.005 

triệu đồng) sau khi thực hiện trích 2% bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 

theo tiến độ nguồn thu từ nguồn thu tiền thuê đất và tiền bán tài sản trên đất trên 

tổng số thu thực tế nộp vào ngân sách (229.681 triệu đồng x 2%): 4.594 triệu 

đồng. Số còn lại 225.087 triệu đồng thực hiện trích và phân bổ chi (gồm: trích 

70% tạo nguồn cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh theo quy định từ nguồn thu 

tiền thuê đất, tiền bán tài sản trên đất theo quy định; trích 12% chi cho công tác 

quản lý đất đai và Quỹ phát triển đất theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ghi thu, ghi chi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư 

tự nguyện ứng trước để chi đền bù, giải phóng mặt bằng; và phân bổ chi đầu tư 

theo qui định). 

Như vậy, chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung 

ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã tự 

                                                                                                                                         
27 Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 6.401.125 triệu đồng, tăng 

845.400 triệu đồng so với dự toán trung ương giao, theo quy định khoản 1, Điều 10 Luật NSNN: Mức bố trí dự 

phòng từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp. Như vậy, Dự phòng năm 2021 phải tăng thêm 16.908 triệu đồng so 

với dự phòng trung ương giao (845.400 triệu đồng x 2%) 
28 Thu Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao: 90.761 triệu đồng; Thu từ 

bán đấu giá Lô đất Công ty cổ phần xây dựng 79, Công ty CP tư vấn giao thông, Sở Giao thông, Sở Giáo dục và Đào 

tạo phường Quang Trung, thành phố Kon Tum: 69.272 triệu đồng; Thu Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai 

thác quỹ đất mở rộng không gian đô thị khu trung tâm Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum: 27.643 triệu đồng; 

Ghi thu, ghi chi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để chi đền bù, giải phóng mặt 

bằng: 42.005 triệu đồng 
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nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất) giảm 564.405 triệu 

đồng (789.492 triệu đồng - 225.087 triệu đồng) so với dự toán Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao. 

Từ quy định và thực tế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm chi ngân sách cấp 

tỉnh năm 2021 số tiền 576.719 triệu đồng (trong đó, giảm chi dự phòng ngân 

sách cấp tỉnh năm 2021 là 12.314 triệu đồng; giảm chi từ nguồn giao tăng thu từ 

các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao năm 2021 là 564.405 

triệu đồng). 
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