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Số: 1107/Tr-UBND Mường Chà, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Mường Chà 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà. 
 

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 105/NQ-

HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc Thông qua Kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND huyện Mường 

Chà phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân 

đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Chà (vốn Cân đối ngân sách 

tỉnh phân cấp cho huyện); Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND huyện 

Mường Chà phê duyệt và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, huyện Mường 

Chà; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện Mường Chà phê 

duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân 

sách địa phương năm 2022, huyện Mường Chà; 

  UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết 

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Mường Chà, như sau:   
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I. Về sự cần thiết phải điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 

và kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022     

- Điều chỉnh giảm vốn dự án: Nâng cấp sửa chữa trường tiểu học Thị trấn, do 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 sang thực hiện năm 2024; 

- Điều chỉnh tăng vốn: Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã 

Huổi Lèng để bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án.  

- Thực hiện đối ứng tối thiểu 5% vốn thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 bằng công trình Xây mới nhà văn hóa xã và sửa chữa trụ sở 

xã Mường Mươn. 

- Thực hiện đối ứng tối thiểu 5% vốn thực hiện Chương trình MTQG Chương 

trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

bằng công trình Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi Lèng.  

- Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 và nguồn sử dụng đất năm 

2021 chuyển sang năm 2022 cho các dự án. 

Từ lý do trên, việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách nhà nước năm 2022, huyện Mường Chà là cần thiết, phù hợp với tình hình thực 

tiễn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện; phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

II. Nội dung điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công  

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã giao: Tổng kế hoạch vốn 19.727 triệu 

đồng (Mười chín tỷ, bẩy trăm hai mươi bẩy triệu đồng), bao gồm: 

1.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 18.287 triệu đồng (Mười tám tỷ, hai 

trăm tám mươi bẩy triệu đồng). 

1.2. Vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do cấp huyện thực hiện: 1.440 triệu 

đồng (Một tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng).  

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh: Tổng kế hoạch vốn 18.287 

triệu đồng (Mười tám tỷ, hai trăm tám mươi bẩy triệu đồng).   

2.1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 18.287 triệu đồng (Mười tám tỷ, hai 

trăm tám mươi bẩy triệu đồng), trong đó: 

- Điều chỉnh giảm 900 triệu đồng của dự án: Nâng cấp sửa chữa trường tiểu học 

Thị trấn. 

- Điều chỉnh tăng 900 triệu đồng cho dự án: Đường giao thông và mặt bằng khu 

hành chính mới xã Huổi Lèng để bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án. 

- Thực hiện đối ứng các chương trình MTQG: 

+ Sử dụng công trình: Xây mới Nhà văn hoá xã và sửa chữa Trụ sở xã Mường Mươn 

để đối ứng thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới với số tiền 900 triệu đồng. 

+ Sử dụng công trình: Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã 

Huổi Lèng để đối ứng thực hiện chương trình MTQG Chương trình MTQG phát triển 

KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với số tiền 4.374 triệu đồng. 
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2.2. Điều chỉnh giảm vốn thu tiền sử dụng đất: 1.440 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm 1.440 triệu đồng của 2 dự án: Xây mới nhà văn hóa xã và sửa 

chữa trụ sở xã Mường Mươn; Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Thị trấn. 

(Có biểu số 01, 02 chi tiết kèm theo). 

3. Phân bổ vốn thu từ tiền sử dụng đất: 5.009,69 triệu đồng (Năm tỷ, không 

trăm không chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng), (Vốn năm 2022: 4.369,50 triệu 

đồng, Vốn năm trước chuyển sang: 640,19 triệu đồng),  

- Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn: 5.009,69 triệu đồng, cho 3 dự án: Kè bảo vệ khu 

dân cư Tổ dân phố 9, trị trấn Mường Chà, Kè bảo vệ ruộng lúa bản Nậm Nèn 1+2, xã 

Nậm Nèn, Nâng cấp vỉa hè trục đường QL12 khu vực Thị trấn Mường Chà. 

(Có biểu số 03 chi tiết kèm theo). 

Trên đây là nội dung Tờ trình điều chỉnh và phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách nhà nước năm 2022. UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, quyết nghị./.  

Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lưu: VT, TCKH.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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