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 BÁO CÁO THẨM TRA 

Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện  
về việc phân khai kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách huyện  

và nguồn thu sử dụng đất năm 2021 

 

        Thực hiện Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 22/3/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc phối hợp các phòng, ban, đơn vị có liên quan thuộc UBND 
huyện để chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND huyện, 
khóa XV; Ngày 24/3/2022 Ban KT-XH đã họp phiên toàn thể thẩm tra Tờ trình số 

23/TTr-UBND ngày 22/3/2022 về việc phân khai kinh phí từ nguồn tăng thu ngân 
sách huyện và nguồn thu sử dụng đất năm 2021, với một số nội dung như sau: 

          I/ Về nội dung Tờ trình:  

          Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất phân khai kinh phí từ nguồn tăng thu ngân 
sách huyện và nguồn thu sử dụng đất năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-

UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện).Vì một số lý do sau: 

1. Về cơ sở pháp lý:  

1.1. Về thẩm quyền: 

- Cho ý kiến nguồn tăng thu là của Thường trực HĐND, vì: Nhiệm vụ, quyền 

hạn của Thường trực HĐND được quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách 
nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015“....UBND lập phương án sử dụng số tăng 

thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực HĐND quyết định 
và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.”. 

- Cho ý kiến nguồn thu sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo 
phân cấp còn lại chưa sử dụng là của HĐND, vì: theo khoản 2 Điều 30 Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015 qui định “Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp - 
Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình”. 

Từ các căn cứ thì HĐND có thẩm quyền cho ý kiến các nội dung nêu trên. 

2. Thống nhất phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn 

thu sử dụng đất năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 22/3/2022 
của Ủy ban nhân dân huyện với tổng số tiền 19.438.273.168 đồng, cụ thể như sau: 

          2.1. Phân bổ nguồn thu sử dụng đất: 136.273.168 đồng. 

         Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Công trình Đường giao thông trung tâm 

thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư phía Tây). 

          2.2. Phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện: 19.302.000.000 đồng. 
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         - Thực hiện cải cách tiền lương: 13.511.228.961 đồng (70% nguồn tăng thu 

năm 2020 sử dụng thực hiện tiền lương năm 2021 theo qui định tại điểm a, khoản 

4, Điều 4 Thông tư 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định 

về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quy định tại điểm c, 

khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015  qui định 

sử dụng theo thứ tự ưu tiên “Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương ;”). 

- Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện còn lại: 5.790.771.039 đồng phân bổ 
cho các dự án đầu tư phát triển, cụ thể: 

 Bố trí đối ứng Công trình đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung: 
1.500.000.000 đồng; Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè Quảng trường 
Trung tâm huyện 1.200.000.000 đồng; Vận chuyển, sơn sửa, lắp đặt và làm mới 

đường hai đầu Cầu giàn thép thôn 8, thị trấn Đăk Rve 800.000.000 đồng; Sửa chữa 
Hội trường, cải tạo bếp ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non 19/5 thị trấn 

Đặk Rve (điểm chính) 435.000.000 đồng; Sửa chữa cổng tường rào và các hạng 
mục phụ trợ Trường mầm non xã Đăk Pne 385.000.000 đồng; Sữa chữa thủy lợi 

Đăk Lang, xã Đăk Pne 60.000.000 đồng; Năng cấp, cải tạo khuôn viên sân trước 
Trụ sở Huyện ủy 1.000.000.000 đồng; Năng cấp, sửa chữa Hội trường tạm UBND 

huyện 410.771.039 đồng (phù hợp quy định tại điểm đ khoản 2, Điều 59 Luật Ngân 
sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015 qui định sử dụng theo thứ tự ưu tiên  ... 

tăng chi đầu tư cho một số dự án quan trọng). 

II/ Về dự thảo Nghị quyết: 

          Ban KT-XH thống nhất dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình về nội 
dung, thể thức, thẩm quyền, sự cần thiết ban hành nghị quyết đúng với quy định. 

Vì: Theo điểm b, khoản 2, Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2015 quy định: “nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện: Quyết định dự toán thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân 

bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong 
trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ  

trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo qui định của pháp luật”;  

           Ban KT-XH kính trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 HĐND huyện khóa XV 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND  huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VTLT. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

  

Đinh Kim Hồng 
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