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Số:               /TTr-UBND  Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022  

nguồn vốn ngân sách địa phương 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

A. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:  

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11/12/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

một số nội dung, nhiệm vụ thay đổi nhu cầu sử dụng, cần điều chỉnh để giải 

ngân hết kế hoạch được giao theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 

số 572/VPCP-KTTH ngày 21/1/2022 và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 

203/HĐND-VP ngày 27/7/2022, việc điều chỉnh vốn chuẩn bị đầu tư còn lại 

chưa phân bổ sang thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác  là cần thiết, phù hợp 

với quy định của pháp luật về đầu tư công. 

B. Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh 

thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của HĐND tỉnh 

thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh 

thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; 

C. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết: 
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Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh, xuất hiện một số nhu cầu mới cần được điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Căn cứ các quy định 

của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của Chính phủ và 

của Tỉnh về kế hoạch đầu tư công hằng năm, tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn rà soát, trên cơ sở khả năng nguồn 

vốn trung hạn và tính cấp thiết của các dự án đang triển khai, xây dựng nguyên tắc 

điều chỉnh và dự kiến danh mục, mức vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công năm 2022, báo cáo thông qua tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, tiếp thu hoàn 

chỉnh dự thảo điều chỉnh và cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, 

tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.  

D. Nguyên tắc và nội dung điều chỉnh: 

I. Nguyên tắc điều chỉnh:  

- Chỉ điều chỉnh, bổ sung những nội dung có thay đổi so với Nghị quyết 

số 117/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát 

triển năm 2022;  

- Các dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tuân thủ các quy định của 

Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan. 

- Mức vốn bố trí cho từng dự án không được vượt quá tổng mức đầu tư 

trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021-2025 đã giao cho dự án trừ đi số vốn đã bố trí đến hết tháng 8/2022. Mức 

vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân đến 

cuối năm 2022. 

- Ưu tiên vốn cho các dự án có nhu cầu cấp thiết bổ sung vốn thực hiện 

công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

II. Nội dung, lý do điều chỉnh: 

1. Điều chỉnh giảm: 11.900 triệu đồng số vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân 

bổ. 

Lý do: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua 

tại Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11/12/2021, trong đó nguồn vốn ngân 

sách địa phương có bố trí chuẩn bị đầu tư 15.000 triệu đồng, đồng thời quy định 

UBND tỉnh báo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất trước khi phân bổ 

thực hiện. Trên cơ sở đề xuất của các Sở ngành và qua rà soát có 12 dự án đáp 

ứng điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Theo đó, UBND tỉnh báo cáo và được 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ chi tiết 3.100 triệu đồng/12 dự án 

tại công văn số 127/HĐND-VP ngày 25/5/2022, dự kiến đến cuối năm các dự án 

không còn nhu cầu bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư. Do đó, số vốn còn lại 11.900 

triệu đồng cần điều chỉnh cho các nhiệm vụ cấp bách khác của địa phương để 

giải ngân hết kế hoạch được giao theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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2. Điều chỉnh tăng: 11.900 triệu đồng bổ sung vốn Dự án Đền bù giải 

phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

Ninh Thuận. 

Lý do: Dự án Đền bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Doanh trại 

cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã được HĐND tỉnh thông qua 

chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/12/2021, có tổng 

mức đầu tư là 59.085 triệu đồng. Số vốn bố trí đến năm 2020 là 12.250 triệu 

đồng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 46.835 triệu đồng 

(Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 và số 21/NQ-HĐND ngày 

23/5/2022). Tổng vốn đã bố trí cho Dự án đến tháng 8/2022 là 28.338 triệu 

đồng, số vốn còn thiếu so với kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 30.747 triệu 

đồng. Số vốn dự kiến bổ sung 11.900 triệu đồng, nâng tổng số vốn dự kiến bố trí 

trong 02 năm 2021, 2022 là 27.988 triệu đồng, thấp hơn kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 đã bố trí là 18.847 triệu đồng, và cũng không vượt tổng mức 

đầu tư dự án. Trên cơ sở đề nghị của Quân khu 5 Bộ Quốc phòng tại công văn 

số 935/QK-HC ngày 24/5/2022 cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng Dự án đầu tư xây dựng Doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh 

Thuận để Bộ Quốc phòng có cơ sở phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và bố 

trí vốn thực hiện. Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh có văn bản số 2973/UBND-

KTTH đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến về việc trích 11.900 

triệu đồng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022 nguồn ngân sách địa phương 

bố trí cho đền bù dự án nói trên. Theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách tại báo cáo số 152/BC-HĐND ngày 26/7/2022 thống nhất chủ trương theo 

đề xuất của UBND tỉnh tại văn bản số 2973/UBND-KTTH, đồng thời báo cáo 

và được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo trình HĐND tỉnh thông qua trước khi 

điều chỉnh vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khác tại công văn số 203/HĐND-

VP ngày 27/7/2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua./. 

(Đính kèm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh) 

 
Nơi nhận 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày          tháng 8  năm 2022 

 

  NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022  

nguồn vốn ngân sách địa phương 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13 

tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh thông 

qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của HĐND tỉnh thông 

qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh thông 

qua kế hoạch đầu tư công năm 2022;; 

Theo Tờ trình số ….../TTr-UBND ngày …. tháng … năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị thông qua điều chỉnh và cho ý kiến điều 

chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân 

sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách 

địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 117/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2021, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm: 11.900 triệu đồng số vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ. 

2. Điều chỉnh tăng: 11.900 triệu đồng bổ sung vốn Dự án Đền bù giải phóng 

mặt bằng để đầu tư xây dựng Doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh 

Thuận. 

 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện 

Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI kỳ họp thứ 

7 thông qua ngày       /8/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua/. 

 

Nơi nhận:                   CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính Phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Ủy ban TC-NS Quốc Hội ;  

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);                                         

- Thường trực Tỉnh Ủy ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                      Phạm Văn Hậu    

- UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá X;  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT Công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT.  

 



TỔNG SỐ       20,000         20,000     11,900     11,900 

I ĐIỀU CHỈNH GIẢM       15,000           3,100     11,900 
1 Chuẩn bị đầu tư       15,000           3,100     11,900 

II ĐIỀU CHỈNH TĂNG 5,000      16,900      -        11,900   

1
Đền bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây 
dựng Doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự 
tỉnh Ninh Thuận

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh       59,085     46,835        46,835    23,338    11,088         5,000         16,900     11,900 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND ngày        /8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn Chủ đầu tư

 TMĐT (theo các 
nguồn vốn) 

Tổng vốn đã bố trí 
đến cuối năm 2021

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

Tổng số  Trong 
đó: NSĐP Tổng số

Trung 
đó: KH 

2021
Giảm Tăng

Kế hoạch 
năm 2022 

đã giao

Kế hoạch 
2022 sau 
khi điều 

chỉnh

Điều chỉnh vốn 
NSĐP Kế hoạch 

trung hạn 
2021-2025 
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