
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND Kon Rẫy, ngày        tháng         năm   

TỜ TRÌNH 

Về việc phân khai kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách huyện  

và nguồn thu sử dụng đất năm 2021  

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ II. 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 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; 

Trong năm 2021, tăng thu ngân sách huyện đạt 19.302 triệu đồng, trong 

đó: 70% nguồn tăng thu thực hiện cải cách tiền lương năm 2022, tương ứng 

với số tiền 13.511 triệu đồng, còn lại 5.790,77 triệu đồng dự kiến chi cho đầu 

tư phát triển. Nguồn thu sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo 

phân cấp còn lại chưa sử dụng là 136,273 triệu đồng. Tổng kinh phí còn lại 

được phân khai là 5.927,044 triệu đồng. 

Để kịp thời phân khai nguồn kinh phí nêu trên cho các đơn vị, địa 

phương thực hiện theo quy định; UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân 

huyện Khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ II xem xét, cho ý kiến về việc phân 

bổ số kinh phí 5.927,044 triệu đồng cho các dự án đầu tư phát triển (chi tiết tại 

phụ biểu kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 

II xem xét, cho ý kiến để UBND huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;                                                                                              

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 
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DỰ KIẾN PHÂN KHAI KINH PHÍ TỪ CÁC NGUỒN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN  

VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

(Kèm theo Tờ  trình số           /TTr-UBND ngày        /3/2022 của UBND huyện Kon Rẫy) 

        

ĐVT: đồng 

TT Nội dung công việc 
Địa điểm 

XD 

Đơn vị 

thực hiện 
Quy mô đầu tư 

Thời 

gian 

KC-

HT 

TMĐT dự kiến 
Kinh phí dự 

kiến phân bổ 
Ghi chú Số QĐ, ngày 

tháng năm 

Tổng mức đầu 

tư 

I Nguồn thu sử dụng đất            85.000.000.000  136.273.168   

1 

Đường Giao thông Trung tâm thị 

trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu 

Thương mại - Giáo dục và Dân cư 

phía Tây)  

Xã Đăk 

Ruồng 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

 Thực hiện hồ sơ giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư 
2022- 

NQ số 33/NQ-

HĐND, ngày 

09/7/2021 

 85.000.000.000  136.273.168   

II Nguồn tăng thu ngân sách huyện           41.579.000.000 5.790.771.039   

1 

Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát 

nước, vỉa hè khu vực Quảng trường 

Trung tâm huyện (Kon Brai) 

Xã Tân Lập 

Phòng 

KT&HT 

Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, lề đường, 

lối đi, bồn hoa, hệ thống thoát 

nước và các hạng mục phụ trợ  

2022      1.200.000.000  1.200.000.000   

2 
Cầu giàn thép thôn 8, thị trấn Đăk 

Rve 

Thị trấn 

Đăk Rve 

Tổng chiều dài đường và cầu 

khoảng 150m; trong đó: xây dựng 

mới hai mố cầu dạng chữ U, bằng 

BTCT; dàn Beiley kép (Tận dụng 

dàn, vận chuyển, sơn sửa và lắp 

đặt); làm mới đường hai đầu 

cầu,.... 

2022-      2.500.000.000  800.000.000   

3 

Trường Mầm non 19-5 (điểm 

chính), huyện Kon Rẫy; hạng mục: 

Sửa chữa hội trường, bếp ăn và các 

hạng mục phụ trợ 

Thị trấn 

Đăk Rve 

Sửa chữa Hội trường, cải tạo bếp 

ăn và các hạng mục phụ trợ 
2022         435.000.000  435.000.000   



4 

Trường Mầm non xã Đăk Pne 

(điểm chính), huyện Kon Rẫy; hạng 

mục: Cổng tường rào và các hạng 

mục phụ trợ 

Xã Đăk Pne 

Sửa chữa cổng tường rào bị hư 

hỏng; làm mới tường rào (đoạn 

nối tiếp) và các hạng mục phụ trợ 

2022         385.000.000  385.000.000   

5 
Sửa chữa, khắc phục thuỷ lợi Đăk 

Lang, xã Đăk Pne 
Xã Đăk Pne 

Phòng 

NN&PTNT 

Làm mới trụ đỡ và sửa chữa tuyến 

đường ống xi phong bị cuốn trôi,... 
2022           60.000.000  60.000.000   

6 
Nâng cấp, cải tạo khuôn viên Trụ 

sở Huyện uỷ 
Xã Tân Lập 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Nâng cấp, cải tạo khuôn viên sân 

trước Trụ sở làm việc Huyện uỷ 
2022      1.000.000.000  1.000.000.000   

7 
Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ 

Lung, huyện Kon Rẫy 

Xã Đăk 

Ruồng 

Công trình giao thông, cấp IV, loại 

A; chiều dài tuyến khoảng 

4,4675km; mặt đường kết cấu 

BTXM; bề rộng nền đường 6,5m; 

bề rộng mặt đường 3,5m; lề đường 

2x1,5m; hệ thống thoát nước hoàn 

chỉnh,... 

2022 

QĐ số 

935/QĐ-

UBND, ngày 

24/09/2020 

 35.999.000.000  1.500.000.000 
bố trí 

đối ứng 

8 
Nâng cấp, sửa chữa Hội trường tạm 

UBND huyện 
Xã Tân Lập 

Nâng cấp, sửa chữa Hội trường 

tạm UBND huyện thành phòng 

làm việc cho Ban QLDA ĐTXD 

huyện, Chi nhánh Văn phòng 

ĐKĐĐ huyện,... 

2022     410.771.039   

TỔNG SỐ (I+II)         5.927.044.207   
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