
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        
Số:        /TTr-UBND Gia Lộc, ngày    tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP

năm 2022 (vốn ngân sách huyện)
(Trình kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa XX)

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội khoá XIV; 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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện 
khóa XX, kỳ họp thứ 3 về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Nghị 
quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND huyện khóa XX, kỳ họp 
thứ 4 về việc quy định mức hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2022 (vốn ngân sách huyện).

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2022 theo Nghị 
quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND của Hội đồng nhân dân huyện 
và khả năng nguồn vốn ngân sách huyện. 

Sau khi rà soát lại kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách huyện năm 
2022. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 của một số dự án có khả năng thanh toán 
vốn tốt hơn và điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do chưa thực hiện kế hoạch giao thu tiền 
sử dụng đất năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Giữ nguyên kế hoạch vốn đầu tư công của 09 công trình theo Nghị quyết 
số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 
07/7/2022 của HĐND huyện Gia Lộc, số tiền 19.197,2 triệu đồng, trong đó:
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+ Nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ (03 công trình): 6.440,0 triệu đồng;
+ Nguồn vốn sự nghiệp (01 công trình): 930,0 triệu đồng;
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất NSH (07 công trình): 11.827,2 triệu đồng.
2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công của 65 công trình, 6 chương 

trình, dự án giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 
và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND huyện Gia Lộc, số 
tiền 216.683,7 triệu đồng. trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư công tỉnh (02 công trình): 1.986,3 triệu đồng.
- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất (63 công trình và 6 chương trình, dự án): 

214.697,4 triệu đồng.
Lý do: giảm nguồn thu tiền sử dụng đất, do chưa thực hiện được kế hoạch đấu giá 

đất năm 2022 (61 công trình và 5 chương trình, dự án); đã bố trí vốn từ nguồn chi 
thường xuyên (02 công trình, 01 dự án) và giảm nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ 
(02 công trình) để thanh toán cho một số dự án có khả năng thanh toán vốn tốt hơn.

3. Bổ sung tăng kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn giảm kế hoạch vốn, số 
tiền 11.679,8 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn vốn đầu tư công (02 công trình) để thanh 
toán vốn cho công trình có khả năng thanh toán vốn tốt hơn, nhằm đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư hoàn thành trong năm 2022: 1.986,3 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện (02 công trình) và hỗ 
trợ các xã khó khăn, xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao: 9.693,5 triệu đồng.

4. Tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh, bổ sung năm 2022 là 168.855,1 triệu 
đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ: 17.540,0 triệu đồng;
+ Nguồn vốn sự nghiệp: 930,0 triệu đồng;
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất NSH: 150.385,1 triệu đồng.

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XX xem 
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI;
- Uỷ viên UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

    Lê Văn Tuấn
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