
 TỔNG CỘNG              149,330           31,149         118,181 

I  Vốn vay             117,060           15,149         101,911 

1

 Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - giai đoạn 2, 

thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự 

toán giao (Sở Y tế thực hiện) 

            2,657 

 Theo Quyết định số 557/QĐ-BYT 

ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y 

tế 

2

 Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, 

thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự 

toán giao (Sở Y tế thực hiện) 

            4,315 
 Theo Quyết định số 1518/QĐ-BYT 

ngày 01/01/2020 của Bộ Y tế 

3

 Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi 

thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao (Sở Y 

tế thực hiện) 

            4,177 

 Theo Quyết định số 205/QĐ-BYT 

ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y 

tế 

4

 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh  nước sạch nông thôn theo 

phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ 

giải ngân và trong phạm vi dự toán giao  

            4,000 
 Theo Văn bản số 6478/BNN-TC ngày 

05/9/2019 của Bộ NNPTNT 

-  Sở Nông nghiệp và PTNT                600 

-  Sở Y tế             3,300 

-  Sở Giáo dục và Đào tạo                100 

II  Vốn viện trợ               32,270           16,000           16,270 

1

 Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương trách nhiệm giải trình, 

đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế 

giải ngân (Ban Quản lý dự án RALG tỉnh thực hiện) 

          16,000 

 Để làm cơ sở lập thủ tục ghi thu ghi 

chi năm 2020 theo chỉ đạo của Cục 

Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ 

Tài chính tại Văn bản số 60/QLN-

QLVT ngày 11 tháng 3 năm 2020 

* Ghi chú:  Đối với Vốn vay, Vốn còn lại chưa phân bổ, giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Khóa XI, kỳ họp thứ 10 theo quy định.

 Dự toán còn 

lại chưa 

phân bổ 

 Ghi chú 

      PHÂN BỔ NGUỒN VỐN VAY, VỐN VIỆN TRỢ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NĂM 2020 

 (Kèm theo Tờ trình số 41 /TTr-UBND ngày 15  tháng  4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

STT  Nội dung - Đơn vị thực hiện  

 Dự toán 

Trung ương bổ 

sung mục tiêu 

 Dự toán địa 

phương giao 



 TỔNG CỘNG                   149,330                 31,149           118,181 

I  Vốn vay                  117,060                 15,149           101,911 

1

 Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - giai đoạn 2, 

thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự 

toán giao (Sở Y tế thực hiện) 

                  2,657 

2

 Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, 

thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự 

toán giao (Sở Y tế thực hiện) 

                  4,315 

3

 Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng,thực hiện ghi 

thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao (Sở Y 

tế thực hiện) 

                  4,177 

4

 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh  nước sạch nông thôn theo 

phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ 

giải ngân và trong phạm vi dự toán giao  

                  4,000 

 Sở Nông nghiệp và PTNT                      600 

 Sở Y tế                   3,300 

 Sở Giáo dục và Đào tạo                      100 

II  Vốn viện trợ                    32,270                 16,000             16,270 

1

 Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương trách nhiệm giải trình, 

đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum, thực hiện ghi thu ghi chi theo thực tế 

giải ngân (Ban Quản lý dự án RALG tỉnh thực hiện) 

                16,000 

 Dự toán còn 

lại chưa phân 

bổ (*) 

* Ghi chú:  Đối với Vốn vay, Vốn còn lại chưa phân bổ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở ngành chuyên môn tiếp tục rà soát 

nhu cầu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Khóa XI, kỳ họp thứ 10 phân bổ (nếu có phát sinh) theo quy 

định.

 (Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày       tháng      năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

      PHÂN BỔ NGUỒN VỐN VAY, VỐN VIỆN TRỢ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NĂM 2020 

STT  Nội dung - Đơn vị thực hiện  

 Dự toán Trung 

ương bổ sung mục 

tiêu 

 Dự toán địa 

phương giao 
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