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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch  

đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; trên cơ sở Tờ 

trình số 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự 

thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh 

Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo; Ban Kinh tế - 

Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp 

có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và 

các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như 

sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Khoản 5 Điều 56 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019(1), Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến đối với dự kiến 

phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum là đảm bảo 

thẩm quyền quy định. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Trên cơ sở Luật Ngân sách Nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định liên 

quan; căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tình hình 

phân bổ Kế hoạch đầu tư công hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 của tỉnh Kon Tum, gồm một số nội dung chủ yếu sau: 

2.1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 

                                           
(1) Quy định: “Trước ngày 25 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau.” 
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Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương 

giao(2) và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã 

giao với tổng mức vốn là 3.213.261 triệu đồng(3). Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 với tổng kế 

hoạch vốn ngân sách địa phương là 106.969 triệu đồng(4). 

Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải 

ngân 805.351 triệu đồng, đạt 34,32% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo 

cáo (805.351 triệu đồng /2.346.429 triệu đồng(5)). Nếu không tính các nguồn vốn 

vừa được bổ sung trong tháng 5 vừa qua(6), thì tỷ lệ giải ngân đạt 35,27% (805.351 

triệu đồng/2.283.099 triệu đồng). 

2.2. Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2023 của tỉnh như sau: 

Đvt: triệu đồng. 

STT Nguồn vốn 

Dự kiến Kế hoạch năm 2023 
Ghi 

chú 
Tổng số 

Trong 

nước 

Ngoài 

nước 

  TỔNG SỐ 3.270.808 3.195.808 75.000   

A VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.917.639 1.899.789 17.850   

  Trong đó:         

- 
Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 

trong nước 
540.029 540.029     

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 1.259.760 1.259.760     

+ 
Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn 

cân đối 
253.300 253.300     

+ Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các 

dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng 
1.006.460 1.006.460     

                                           
(2) Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022  được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.232.135 

triệu đồng (Chưa tính kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã 

hội, hiện nay đang triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định). 
(3) Trong đó ngân sách địa phương là 1.830.746 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. Đến 

thời điểm hiện nay kế hoạch năm 2022 đã phân bổ chi tiết là 3.147.692 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ là 

65.570 triệu đồng (thuộc các nguồn vốn NSĐP). 
(4) Trong đó thuộc các dự án, nhiệm vụ do cấp tỉnh quản lý là 60.853 triệu đồng. 
(5) Do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa đảm bảo, thực nguồn đạt được khoảng 302.351 triệu đồng trên 

tổng kế hoạch năm 2022 là 1.162.621 triệu đồng 
(6) Gồm: nguồn tăng thu tiết kiệm chi 23.854 triệu đồng; nguồn vốn năm 2021 chuyển nguồn sang 21.476 triệu đồng 

và nguồn xổ số kiến thiết 18.000 triệu đồng. 
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STT Nguồn vốn 

Dự kiến Kế hoạch năm 2023 
Ghi 

chú 
Tổng số 

Trong 

nước 

Ngoài 

nước 

thêm 

- Xổ số kiến thiết 100.000 100.000     

- Bội chi ngân sách địa phương 17.850   17.850   

B 

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

(chưa tính các Chương trình mục 

tiêu quốc gia) 

1.353.169 1.296.019 57.150   

I VỐN TRONG NƯỚC 1.296.019 1.296.019 
 

  

1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.199.019 1.199.019     

  Trong đó:         

- Thu hồi các khoản vốn ứng trước 157.581 157.581     

- 
Các dự án trọng điểm, dự án có tính 

liên kết vùng 
200.000 200.000     

2 
Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội 
97.000 97.000   

II VỐN NƯỚC NGOÀI 57.150   57.150   

(Chi tiết tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của 

các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy phương án 

phân bổ cơ bản bám sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 và đảm bảo 

nguyên tắc, thứ tự ưu tiên được cấp thẩm quyền quy định. Ban cơ bản thống nhất 

với dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình 

một số nội dung sau: 

- Báo cáo làm rõ về một số dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương có 

thời gian khởi công từ năm 2022, 2023 do tỉnh quản lý nhưng chưa có trong danh 

mục dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023.  

- Tiếp tục rà soát tất cả các dự án, công trình (cấp tỉnh quản lý) thuộc kế 

hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, xây dựng phương án phân bổ cho phù hợp 

với thời gian khởi công, mức vốn dự kiến hàng năm theo quy định. Đối với các dự 
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án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, căn cứ tiến độ thu, rà soát tổng hợp trình 

cấp thẩm quyền phân bổ cho phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;   

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 

 


		2022-07-03T10:52:58+0700


		2022-07-03T12:56:27+0700


		2022-07-03T12:56:27+0700


		2022-07-03T12:56:27+0700


		2022-07-03T12:56:27+0700


		2022-07-03T12:56:27+0700




