
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH 
 

V/v điều chỉnh, bổ sung nội 

dung và triển khai thực hiện 

đầu tư xây dựng các công trình, 

dự án thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022 

      Đăk Hà, ngày        tháng         năm      

                     

                        Kính gửi:   

     - Các cơ quan, đơn vị huyện1; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn2. 

                                                                                

 Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự 

nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà;  

 Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 về mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, mức vốn đầu 

tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà.  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn 

trương triển khai một số nhiệm vụ sau: 

 1. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà điều chỉnh, bổ sung nội dung và giao 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư công trình, dự án từ 

nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp năm 2022 thuộc CTMTQG phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (có danh mục chi tiết kèm theo). 

2. Các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án 

theo danh mục chi tiết nêu trên khẩn trương tiến hành triển khai một số công 

việc trọng tâm sau: 

- Lập thủ tục hồ sơ đầu tư công trình, dự án đúng nội dung tại các Nghị 

quyết nêu trên và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành có liên quan; đồng 

thời, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đảm bảo theo quy định. 

Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) và hồ sơ dự toán các công trình, dự án 

của các đơn vị, địa phương hoàn thành, gửi về Phòng Dân tộc và Phòng Tài 

chính – Kế hoạch trước ngày 20/9/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND huyện.  

                                                      
1 Phòng Dân tộc; Phòng Giáo dục và ĐT; Phòng VH-TT; Phòng NN&PTNT; Phòng LĐ TB&XH; Hội LHPN 

huyện; BQL DADT xây dựng huyện. 
2 UBND xã Đắk Pxi; UBND xã Đắk Long; UBND xã Đắk Hring; UBND xã Đắk Ngọk; UBND xã Đắk Ui; 

UBND xã Đắk La; UBND xã Ngọk Wang; UBND xã Ngọk Wang và UBND thị trấn Đắk Hà. 



* Lưu ý: Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Hồ sơ dự toán có tổng mức chi 

phí đầu tư xây dựng không được vượt mức dự kiến bố trí kinh phí năm 2022. 

 - Nghiên cứu nội dung Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum3 và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xác 

định cơ chế quản lý thực hiện dự án cho phù hợp và đảm bảo theo quy định hiện 

hành. 

 - Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phân khai, bố trí kế hoạch 

vốn chi tiết đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư năm 2022 

thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN theo 

phụ biểu gửi kèm (Gồm các thông tin: Tên dự án, công trình, quy mô, tổng mức 

đầu tư, kế hoạch vốn năm 2022, QĐ phê duyệt dự án, dự toán xây dựng CT, mã 

số DA, hình thức đầu tư....). 
 

Do yêu cầu gấp, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương được giao làm chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi sự 

chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của 

Chương trình thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách 

nhiệm trước Ủy ban nhân huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

(Công văn này thay thế Công văn số 2439/UBND-TH, ngày 09/9/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà)./. 
 

 

Nơi nhận:                                                            
- Như trên (th/h);     

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PTC UBND huyện; 

- BCĐ các CTMTQG huyện; 

- Phòng TC – KH huyện (th/h); 

- Lưu: VT, PDT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
 

 

                                                      
3 Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành danh mục loại dự 

án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021-2025. 
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