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TỜ TRÌNH 
Về việc xin điều chỉnh kinh phí thực hiện quy hoạch 

 
           

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 4. 
 

  

 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; Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019; 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;  

 Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng 
nhân dân huyện Đăk Hà về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và  phân bổ 

ngân sách cấp huyện năm 2022; Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 10/6/2022 
về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc cho ý kiến đối với 
Tờ trình số 118/TTr-UBND, ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện. 

 Để có cơ sở sớm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch, góp phần đảm bảo 
tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2022 

xã Đăk Ui, xã Ngọk Wang đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện kính 
trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 4 xem xét, cho điều chỉnh nội 

dung kinh phí thực hiện quy hoạch đã giao tại mục 3, Biểu số 08/NS ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Hà như sau: 
Điều chỉnh giảm 300 triệu đồng (trên tổng số 750 triệu đồng) dự toán 

kinh phí thực hiện quy hoạch của Phòng Kinh tế - Hạ tầng sang bổ sung có mục 
tiêu cho UBND các xã để thực hiện lập đồ án quy hoạch, cụ thể như sau: 

- UBND xã Đăk Ui thực hiện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã 
Đăk Ui đến năm 2030 với tổng số tiền là: 150 triệu đồng. 

- UBND xã Ngọk Wang thực hiện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng 
xã Ngọk Wang đến năm 2030 với tổng số tiền là: 150 triệu đồng. 

 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ 
họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     

- Như trên (trình);                                                                                     CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các đc CT, PTC UBND huyện;                                                                                        
- Lưu: VT, PTC. 

 
                                                                                 Hà Tiến 
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