
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN IA GRAI                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:          /TTr-UBND               Ia Grai, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

T  TR NH 

V  vi c đi u chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công  

 trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huy n 

   

               Kính gửi:   

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn 

vốn ngân sách địa phương); 

Căn cứ Quy chế số 15-QC/HU ngày 15/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện Ia Grai khóa XVIII về quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ia Grai khóa XIII - kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) về việc phê chuẩn điều chỉnh 

và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách 

huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thường 

trực HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn ngân sách huyện, cụ thể như sau: 

I. Nội dung xin đi u chỉnh 

1. Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho huy n 

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho 5 công trình, cụ thể: 

(1) Công trình Đường vào khu di tích lịch sử bến đò A Sanh: Tăng tổng mức 

đầu tư từ 3.000 triệu đồng thành 3.400 triệu đồng (tăng 400 triệu đồng); 

(2) Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ia O: Tăng tổng mức 

đầu tư từ 10.800 triệu đồng thành 10.945 triệu đồng (tăng 145 triệu đồng); 



 

(3) Công trình Đường từ Tỉnh lộ 664 đi đường liên huyện: Tăng tổng mức đầu 

tư từ 14.865 triệu đồng thành 14.990 triệu đồng (tăng 125 triệu đồng); 

(4) Công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Ia Pếch: Tăng tổng mức đầu tư từ 

5.000 triệu đồng thành 5.300 triệu đồng (tăng 300 triệu đồng); 

(5) Công trình Nước sinh hoạt tự chảy làng Ngai Yố: Tăng tổng mức đầu tư từ 

5.000 triệu đồng thành 5.300 triệu đồng (tăng 300 triệu đồng). 

Lý do điều chỉnh: Bổ sung chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng vào tổng mức 

đầu tư dự án để có cơ sở thu hồi đất theo điểm a, khoản 2, Điều 32 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Đối với 5 công trình này, UBND huyện đề xuất bố trí tăng kế hoạch vốn nguồn 

ngân sách tỉnh phân cấp cho 04 công trình (970 triệu đồng) và giảm kế hoạch vốn 01 

công trình Nước sinh hoạt tự chảy làng Ngai Yố (970 triệu đồng) để đảm bảo tổng kế 

hoạch vốn từ nguồn này không thay đổi. Phần vốn còn thiếu của công trình Nước 

sinh hoạt tự chảy làng Ngai Yố sẽ bổ sung thêm từ nguồn tiền sử dụng đất của huyện. 

2. Nguồn ti n sử dụng đất của huy n 

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho 3 công trình, cụ thể: 

(1) Công trình Xây dựng hệ thống đường Quy hoạch tổ dân phố 6 thị trấn Ia 

Kha: Tăng tổng mức đầu tư từ 1.500 triệu đồng thành 2.000 triệu đồng (tăng 500 triệu 

đồng); 

(2) Công trình Đường quy hoạch mở rộng thị trấn về phía Bắc: Tăng tổng mức 

đầu tư từ 11.000 triệu đồng thành 14.500 triệu đồng (tăng 3.500 triệu đồng); 

(3) Công trình Xây dựng hệ thống đường Quy hoạch tổ dân phố 7 thị trấn Ia 

Kha (gồm cả khu đất cụm CN-TTCN cũ): Tăng tổng mức đầu tư từ 4.000 triệu đồng 

thành 7.500 triệu đồng (tăng 3.500 triệu đồng). 

Lý do điều chỉnh: Bổ sung chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng vào tổng mức 

đầu tư dự án để có cơ sở thu hồi đất theo điểm a, khoản 2, Điều 32 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Đối ứng thực hiện công trình Nước sinh hoạt tự chảy làng Ngai Yố là 1.270 

triệu đồng (gồm 300 triệu đồng tăng tổng mức đầu tư và 970 triệu đồng giảm vốn từ 

nguồn ngân sách tỉnh phân cấp ở trên). 

Vậy nguồn tiền sử dụng đất của huyện điều chỉnh tăng là 8.770 triệu đồng. 

(Có Phụ lục 01 kèm theo) 

II. Nội dung xin bổ sung 

- Bổ sung 12 công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện với 

tổng kế hoạch vốn là 27.400 triệu đồng, gồm 10 Trụ sở làm việc Công an các xã Ia 

Khai, Ia Grăng, Ia Dêr, Ia Krăi, Ia Yok, Ia Sao, Ia Bă, Ia Hrung, Ia Pếch và thị trấn Ia 

Kha; Đầu tư hạ tầng khu dân cư đất công ty cao su Chư Păh bàn giao về địa phương 

quản lý; Đầu tư hạ tầng khu dân cư đất Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai bàn giao 

về huyện quản lý. 



 

- Lý do bổ sung: Bổ sung Trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn theo đề xuất 

của Công an huyện; đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu quy hoạch để bán đấu 

giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo các nguồn chi theo kế hoạch.  

- Về nguồn vốn: UBND huyện dự kiến từ nguồn tiền sử dụng đất của huyện. 

 (Có Phụ lục 02 kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

- Như kính gửi;               CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                     

- Lưu: VT, TCKH. 

       

             

               Lê Ngọc Quý 
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