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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia;  

 Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện: số 703/NQ-HĐND ngày 

21/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương, 

phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và dự kiến danh 

mục đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022; số 316/NQ-HĐND về 

việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022; số 367/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 

về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, phương án 

phân bổ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022; số 369/NQ-HĐND 

ngày 19/10/2022 về điều chỉnh phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022; số 

370/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 về điều chỉnh danh mục dự án và kế hoạch vốn 

đầu tư công nhóm C năm 2022 trên địa bàn huyện Tràng Định; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND huyện: số 3368/QĐ-UBND ngày 

23/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; số 936/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 về điều 

chỉnh danh mục dự án đầu tư công nhóm C, các công trình có tính chất đầu tư 

khởi công mới năm 2022 và phương án phân bổ vốn NSNN trên địa bàn huyện; 

số 1107/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 phân bổ chi tiết kinh phí tạm ứng nguồn 

ngân sách tỉnh thực hiện các dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới 

năm 2022; số 1953/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc phân bổ vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022; số 2427/QĐ-
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UBND ngày 31/8/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tràng Định năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số       

115/TTr-TCKH ngày 20/10/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

trên địa bàn huyện như sau: 

1. Điều chỉnh phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách 

huyện, cụ thể: 

- Điều chỉnh giảm 1.393,851 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất của 02 

dự án chuyển tiếp. 

- Điều chỉnh tăng 1.393,851 triệu đồng thực hiện 09 dự án, cụ thể: 

+ 07 dự án bổ sung mới 1.050 triệu đồng; 

+ 02 dự án chuyển tiếp 343,851 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 

3368/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, số tiền 1.393,851 triệu đồng. 

 (Chi tiết theo biểu 01 kèm theo) 

2. Điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương 

thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và 

MN, cụ thể: 

- Điều chỉnh giảm vốn 2.019 triệu đồng của dự án: Đường GTNT Bản Bó 

– Khuổi Nà, xã Chí Minh; 

- Điều chỉnh tăng vốn 2.019 triệu đồng cho dự án: Đường GTNT Khuổi 

Đăng – Khuổi Phạ, xã Chí Minh. 

 Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương thực 

hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN 

tại Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện về việc 

phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia huyện Tràng Định năm 2022, số tiền 2.019 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo) 

 3. Điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện công 

trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, cụ thể: 

 - Điều chỉnh giảm vốn ngân sách nhà nước đã phân bổ cho công trình: 

Đường GTNT từ ĐT 229 đến NVH Nà Sáng, thôn Nà Sáng, xã Quốc Việt: kinh 

phí 460 triệu đồng. 

 - Điều chỉnh tăng vốn ngân sách nhà nước thực hiện 02 công trình, gồm:  
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 + Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Quốc Việt, kinh phí 200 triệu đồng. 

 + Đường GTNT và ngầm tràn thôn Phiêng Mò (đường đến trung tâm 

thôn), xã Quốc Việt, kinh phí 260 triệu đồng. 

 Nguồn kinh phí thực hiện:  

 + Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 

16/2021/NQ-HĐND tỉnh tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của 

UBND huyện về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công nhóm C, các công trình 

có tính chất đầu tư khởi công mới năm 2022 và phương án phân bổ vốn NSNN 

trên địa bàn huyện, số tiền 10 triệu đồng. 

 + Nguồn kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh tại Quyết định số 1107/QĐ-

UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện phân bổ chi tiết kinh phí tạm ứng 

nguồn ngân sách tỉnh thực hiện các dự án thuộc chương trình xây dựng nông 

thôn mới năm 2022, số tiền 150 triệu đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương tại Quyết định số 1953/QĐ-

UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn. 

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các đơn vị chủ đầu tư thực hiện thanh toán đúng mục đích, quyết 

toán theo quy định. 

 2. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài 

chính Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT; TCKH; 

- UBND các xã: Quốc Việt; Chi Lăng;  

   Kháng Chiến; Đào Viên; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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