
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH GIA LAI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số            /TTr-UBND                          Gia Lai, ngày     tháng         năm 2021 

 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai 

  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 17 (Chuyên đề) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;  

Căn cứ 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 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của HĐND tỉnh về phê 

duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách 

địa phương; Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa 

phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai; Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương); Nghị quyết số 

260/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh một số dự án 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách 
địa phương của tỉnh Gia Lai. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp 

thứ 17 (Chuyên đề) điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai; 

cụ thể như sau: 

 1. Vốn hợp pháp khác: 

 Điều chỉnh khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 

của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

nguồn vốn ngân sách địa phương và biểu số 3 kèm theo, cụ thể: 

 a) Vốn tăng thu kết dư: Điều chỉnh bổ sung 29.258,479 triệu đồng cho 8 dự 

án: 

- Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa 

chính tỉnh Gia Lai: bổ sung 951,3 triệu đồng theo Thông báo số 115/TB-HĐND 

ngày 01/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 289/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh. 
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- Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích căn cứ địa cách mạng khu 10, xã 

Kroong, huyện Kbang: bổ sung 185,8 triệu đồng theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-HĐND ngày 18/11/2019 của 

Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của 

UBND tỉnh. 

- Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2: bổ sung 6.616 triệu 

đồng theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 

174/TB-HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 

717/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh  

- Dự án Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện Chư Sê: bổ sung 5.000 triệu đồng 

theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 712/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: bổ sung 10.000 triệu đồng 

theo Công văn số 195/HĐND-VP ngày 29/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh; 

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 của UBND tỉnh 

- Dự án Doanh trại BCHQS huyện Chư Păh: bổ sung 1.505,379 triệu đồng 

theo Văn bản số 83/HĐND-VP ngày 16/9/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số  

710/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh. 

- Dự án Cải tạo nâng cấp hồ trước trung tâm hành chính huyện Đăk Pơ: Bổ 

sung 2.500 triệu đồng theo Văn bản số 865/HĐND-VP ngày 28/4/2016 của HĐND 

tỉnh; Quyết định số  506/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh. 

- Dự án Đường trung tâm xã Ia Me, huyện Chư Prông: bổ sung 2.500 triệu 

đồng theo Văn bản số 865/HĐND-VP ngày 28/4/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định 

số  506/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh. 

 b) Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 

 - Điều chỉnh bổ sung 40.710 triệu đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia 

nông thôn mới theo Thông báo số 129/TB-HĐND ngày 19/02/2019 của Thường 

trực HĐND tỉnh; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 và  Quyết định số 

351/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh. 

 - Điều chỉnh giảm 6.000 triệu đồng dự án Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện 

Chư Sê. Dự án đã bố trí bằng nguồn tăng thu, kết dư. 

 c) Vốn dự phòng ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương: Điều chỉnh 

bổ sung 100.000 triệu đồng cho 3 dự án: 

 - Dự án nâng cao năng lực PCCR cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Gia Lai: bổ 

sung 10.000 triệu đồng; trong đó 5.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2016 theo Văn bản số 1387/BKHĐT-KTNN ngày 24/2/2017 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 5.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 

năm 2019 theo Văn bản số 7716/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 - Kè chống sạt lở bờ sông Ba chảy qua địa bàn huyện Ia Pa, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai (đoạn tại xã Ia Tul, Ia Broái, huyện Ia Pa: bổ sung 20.000 triệu 
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đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 theo Văn bản số 

11102/BTC-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính. 

 - Hệ thống kênh dẫn của dự án thủy lợi Pleikeo xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai: bổ sung 70.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 

2018 theo văn bản số 8132/BTC-ĐT ngày 9/7/2018 của Bộ Tài chính. 

d) Bội chi ngân sách địa phương: 

Bổ sung 11.500 triệu đồng nguồn bội chi ngân sách địa phương theo Quyết 

định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020. 

e) Kinh phí dự toán năm 2017 của các nhiệm vụ năm 2017 còn lại: 

Bổ sung 10.000 triệu đồng kinh phí dự toán năm 2017 của các nhiệm vụ 

năm 2017 còn lại cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo Thông 

báo số 74/TB-HĐND ngày 27/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định 

số 65/QĐ-UBND ngày 08/02/20108 của UBND tỉnh. 

g) Quỹ dự trữ tài chính: 

Bổ sung 20.000 triệu đồng quỹ dự trữ tài chính cho dự án Sửa chữa, nâng 

cấp đường liên huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến  trung 

tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 - Km7+100) theo thông báo số 1827/TB-TU ngày 

28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh. 

2. Vốn ngân sách địa phương: 

 a) Vốn trong cân đối theo tiêu chí: 

 Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn dự phòng 

ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai và phụ lục kèm theo; Khoản 2, Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 1 Nghị 

quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2016-2020 và biểu số 2, 3 kèm theo; Điểm 1, Điểm 3 Điều 1 

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách 

địa phương) và biểu số 1,3 kèm theo; cụ thể: 

 Điều chỉnh giảm 140.030 triệu đồng vốn trong cân đối theo tiêu chí của 11 

dự án: 

- Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: 

Điều chỉnh giảm 23.600 triệu đồng. 

- Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 20.000 triệu đồng. 

- Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 

30.000 triệu đồng. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai; hạng mục Khoa Cấp cứu và Khoa Dược: 

Điều chỉnh giảm 13.450 triệu đồng.  
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- Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Điều 

chỉnh giảm 20.000 triệu đồng.  

- Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai: Điều chỉnh giảm 5.000 triệu đồng. 

- Khu hội chợ triển lãm  tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 7.600 triệu đồng.  

- Đường liên xã Tân An đi Yang Bắc, Phú An (đoạn Km4+34-Km6+50m), 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 1.275 triệu đồng. 

- Kênh tưới cánh đồng buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai: Điều chỉnh giảm 4000 triệu đồng. 

- Bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai: 

Điều chỉnh giảm 10.600 triệu đồng. 

- Vốn chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025: Điều chỉnh giảm 4.505 triệu đồng. 

Lý do điều chỉnh: Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương 

năm 2020 (vốn trong cân đối theo tiêu chí không đảm bảo trong khi tiền sử dụng 

đất tăng so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020). 

 b)  Vốn xổ số kiến thiết: 

 Điều chỉnh điểm 1.3, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và phần C biểu số 2 kèm theo, cụ thể: 

 - Điều chỉnh giảm 41.246 triệu đồng của dự án Đầu tư trang thiết bị cho 

bệnh viện tuyến tỉnh. 

Lý do điều chỉnh: Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương 

năm 2020 (nguồn thu xổ số kiến thiết không đảm bảo trong khi tiền sử dụng đất 

tăng so với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020). 

 c) Tiền sử dụng đất:  

 Bổ sung tiết a, điểm 1.2, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và mục I, phần B biểu số 2 kèm theo, 

cụ thể: 

 Điều chỉnh bổ sung 181.276 triệu đồng tiền sử dụng đất cho 12 dự án, cụ 

thể: 

 - Bổ sung 140.030 triệu đồng cho 11 dự án điều chỉnh giảm từ nguồn vốn 

trong cân đối theo tiêu chí tại điểm a: 

+ Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: 

bổ sung 23.600 triệu đồng. 

+ Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai: bổ sung 20.000 triệu đồng. 

+ Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: bổ sung 30.000 

triệu đồng. 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai; hạng mục Khoa Cấp cứu và Khoa Dược: 

bổ sung 13.450 triệu đồng.  
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+ Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: bổ sung 

20.000 triệu đồng.  

+ Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai: bổ sung 5.000 triệu đồng. 

+ Khu hội chợ triển lãm  tỉnh Gia Lai: bổ sung 7.600 triệu đồng.  

+ Đường liên xã Tân An đi Yang Bắc, Phú An (đoạn Km4+34-Km6+50m), 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai: bổ sung 1.275 triệu đồng. 

+ Kênh tưới cánh đồng buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai: bổ sung 4000 triệu đồng. 

+ Bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai: 

bổ sung 10.600 triệu đồng. 

+ Vốn chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025: bổ sung 4.505 triệu đồng. 

 - Bổ sung 41.246 triệu đồng cho 01 dự án điều chỉnh giảm từ nguồn xổ số 

kiến thiết tại điểm b (Dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tuyến tỉnh) 

 Lý do điều chỉnh: Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương 

năm 2020 (vốn trong cân đối theo tiêu chí và nguồn thu xổ số kiến thiết không đảm 

bảo trong khi tiền sử dụng đất tăng so với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020). 

(Có biểu số 1,2 kèm theo). 

 Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 17 

(Chuyên đề) xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như trên;                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy;          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT-UBND tỉnh;                                         
- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, Tài chính;            Đỗ Tiến Đông 

- Lưu VT, CNXD, KTTH. 

 
 

                          



Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT Điều chỉnh bổ sung Điều chỉnh giảm

TỔNG CỘNG                  1.659.612,732               6.000,000               211.468,479           6.000,000             211.468,479 

I Nguồn tăng thu, kết dư                  1.413.655,150                              -                 29.258,479                          -               29.258,479 

1

Dự án tổng thể xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

Xây dựng hệ thống hồ sơ 

địa chính cơ sở dữ liệu địa 

chính trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố

2018-2022

455/QĐ-UBND 

ngày 

01/10/2018

                 1.316.321,000                      951,300                    951,300 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Bổ sung theo Thông báo số 115/TB-HĐND ngày 

01/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 289/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của 

UBND tỉnh

1

Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích 

căn cứ địa cách mạng khu 10, 

xã Kroong, huyện Kbang

Kbang

Cổng vào di tích, nhà 

tưởng niệm, nhà bia ghi sự 

kiện, nhà khách ban quản 

lý, hội trường, lán Bí thư, 

lán Phó Bí thư, lán cơ yếu 

va li tô, lán văn phòng, lán 

đánh máy văn thư, nhà ăn, 

và các hạng mục phụ

2018

118/QĐ-

SKHĐT, 

31/10/2017; 

81/QĐ-SKHĐT 

ngày 29/6/2018; 

                        9.980,000                      185,800                    185,800 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Bổ sung theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND tỉnh

2

Vốn đối ứng Chương trình phát 

triển giáo dục trung học giai 

đoạn 2

tỉnh Gia 

Lai
2019

3684/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2019; 

2681/QĐ-

BGDĐT ngày 

04/8/2016

                      41.616,000                   6.616,000                 6.616,000 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Bổ sung theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND tỉnh

4
Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, 

huyện Chư Sê
Chư Sê

Đập dâng L=103,97m; 

cống xả cát cao trình 

233m; cống lấy nước bờ 

hữu cao trình 234,6m

2017-2018

1065/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2017

                      41.504,682                   5.000,000                 5.000,000 
UBND huyện 

Chư Sê

Bổ sung theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND tỉnh

5
Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

                10.000,000               10.000,000 
các huyện, thị xã, 

thành phố

Bổ sung theo Công văn số 195/HĐND-VP ngày 

29/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 50/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 của 

UBND tỉnh

6
Doanh trại BCHQS huyện Chư 

Păh
Chư Păh 2016-2017                   1.505,379                 1.505,379 Bộ CHQS tỉnh

Bổ sung theo Văn bản số 83/HĐND-VP ngày 

16/9/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số  

710/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh

Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời gian 

KC-HT

(Kèm theo Tờ trình số                  /TTr-UBND  ngày        tháng     năm 2021 của UBND tỉnh)

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSĐP giai 

đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư  

giai đoạn 2016-2020 

sau điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chú

Biểu số 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN HỢP PHÁP KHÁC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

1



Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT Điều chỉnh bổ sung Điều chỉnh giảm

Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSĐP giai 

đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư  

giai đoạn 2016-2020 

sau điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chúSTT Danh mục dự án

7
Cải tạo nâng cấp hồ trước trung 

tâm hành chính huyện Đăk Pơ
Đak Pơ

Công trình thủy lợi cấp IV, 

kè chắn lòng hồ dài 

826,48m2, gia cố bờ đập, 

tràn xả lũ và cống xả đáy

2015

247/QĐ-UBND 

ngày 

28/10/2014

                        4.233,468                   2.500,000                 2.500,000 
UBND huyện 

Đăk Pơ

Bổ sung theo Văn bản số 865/HĐND-VP ngày 

28/4/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số  

506/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh

8
Đường trung tâm xã Ia Me, 

huyện Chư Prông

Chư 

Prông
                  2.500,000                 2.500,000 

UBND huyện 

Chư Prông

Văn bản số 865/HĐND-VP ngày 28/4/2016 của 

HĐND tỉnh; Quyết định số  506/QĐ-UBND ngày 

25/7/2016 của UBND tỉnh

II
Nguồn dự phòng ngân sách 

tỉnh
                      41.504,682               6.000,000                 40.710,000           6.000,000               40.710,000 

1
Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

                40.710,000               40.710,000 
các huyện, thị xã, 

thành phố

Bổ sung theo Thông báo số 129/TB-HĐND ngày 

19/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 130/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 và  

Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 

của UBND tỉnh

2
Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, 

huyện Chư Sê
Chư Sê

Đập dâng L=103,97m; 

cống xả cát cao trình 

233m; cống lấy nước bờ 

hữu cao trình 234,6m

2017-2018

1065/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2017

                      41.504,682               6.000,000           6.000,000                               - 
UBND huyện 

Chư Sê
Bố trí lại bằng nguồn tăng thu, kết dư

III
Vốn dự phòng NSTW bổ sung 

cho địa phương
                    160.012,900                              -               100.000,000                          -             100.000,000 

1

Dự án nâng cao năng lực 

PCCR cho lực lượng kiểm lâm 

tỉnh Gia Lai

tỉnh Gia 

Lai

Nâng cao khả năng phát 

hiện sớm cháy rừng, XD hệ 

thống cảnh báo, dự báo 

cháy rừng…

2017-2021
856/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2016
                      60.000,000                 10.000,000               10.000,000 

Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh

Bổ sung 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2016 theo Văn bản số 

1387/BKHĐT-KTNN ngày 24/2/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 

ngân sách trung ương năm 2019 theo Văn bản số 

7716/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư

2

Kè chống sạt lở bờ sông Ba 

chảy qua địa bàn huyện Ia Pa, 

huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

(đoạn tại xã Ia Tul, Ia Broái, 

huyện Ia Pa

Ia Pa
Đầu tư xây dựng đoạn kè 

với chiều dài L=450m
2018-2019

1051/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2018

                      22.220,000                 20.000,000               20.000,000 

BQL dự án 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh

Giao vốn theo Văn bản số 11102/BTC-ĐT ngày 

21/8/2017 của Bộ Tài chính

3

Hệ thống kênh dẫn của dự án 

thủy lợi Pleikeo xã Ayun, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Chư Sê

Đầu tư hệ thống kênh 

chính, kênh N1, kênh N2 

và công trình trên kênh 

tưới cho 270ha

2018-2019

1109/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2018

                      77.792,900                 70.000,000               70.000,000 
UBND huyện 

Chư Sê

Giao vốn theo Văn bản số 8132/BTC-ĐT ngày 

9/7/2018 của Bộ Tài chính 

IV Bội chi ngân sách địa phương                 11.500,000               11.500,000 

Bổ sung theo Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 

29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

năm 2020

2



Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT Điều chỉnh bổ sung Điều chỉnh giảm

Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSĐP giai 

đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư  

giai đoạn 2016-2020 

sau điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chúSTT Danh mục dự án

V

Kinh phí dự toán năm 2017 

của các nhiệm vụ năm 2017 

còn lại

                                      -                              -                 10.000,000                          -               10.000,000 

1
Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

                10.000,000               10.000,000 
các huyện, thị xã, 

thành phố

Bổ sung theo Thông báo số 74/TB-HĐND ngày 

27/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 65/QĐ-UBND ngày 08/02/20108 của 

UBND tỉnh

VI Quỹ dự trữ tài chính                       44.440,000                              -                 20.000,000                          -               20.000,000 

1

Sửa chữa, nâng cấp đường liên 

huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư 

Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến  

trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 

- Km7+100)

Pleiku, 

Đak Đoa, 

Chư Sê

Sửa chữa, nâng cấp tuyến 

đường có chiều dài dự kiến 

7,1Km, nền đường rộng 

7,5-9m, mặt đường rộng 

5,5-7m; kết cấu mặt đường 

láng nhựa; hệ thống thoát 

nước và an toàn giao thông

2020-2021
627/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2020 
44.440,0 20.000,0 20.000,0

BQL dự án 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh

Bổ sung theo Thông báo số 1827/TB-TU ngày 

28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết 

định số 842/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh

3



TỔNG CỘNG        1.772.128                      395.763            181.276         181.276               395.763 

I
Vốn trong cân đối 

theo tiêu chí
          736.064                      273.155                        -         140.030               133.125 

1

Kè chống sạt lở bờ 

Tây sông Ayun đoạn 

qua thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa
Chiều dài tuyến L=8.380m

2012-

2020

724/QĐ-UBND ngày 

09/8/2013; 939/QĐ-

UBND ngày 27/10/2015; 

848/QĐ-UBND ngày 

13/9/2017; 1043/QĐ-

UBND ngày 17/10/2018

          412.009                        23.600           23.600                          - 
UBND thị xã 

Ayun Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

2
Hạ tầng du lịch tỉnh 

Gia Lai

Pleiku, 

An 

Khê

 Hạ tấng khu du lịch Biển Hồ: Xây 

dựng đường trục chính đến khu du 

lịch và đường trục chính trong khu 

du lịch Lâm viên Biển Hồ gồm 3 

tuyến với tổng chiều dài 

5.296,81m.

Hệ thống đường giao thông vào 

khu di tích lịch sử văn hóa Tây 

Sơn Thượng Đạo tỉnh Gia Lai gồm 

4 tuyến đường với tổng chiều dài 

2.479,81m.

2018-

2022

1012/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 930/QĐ-

UBND ngày 24/9/2019

          106.933                        50.240           20.000                 30.240 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Biểu số 2

(Kèm theo Tờ trình số                  /TTr-UBND  ngày        tháng     năm 2021 của UBND tỉnh)

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

3

Đường Tôn Đức 

Thắng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Pleiku

Đoạn Km0-Km0+950m và 

Km1+610-Km2+850m; 

L=2.190m; Bn=30m; Bm=21m (kể 

cả dải phân cách rộng 3m); vỉa hè 

rộng 4,5x2=9m (trong đó lát gạch 

1,5mx2=3m); hoàn chỉnh hệ thống 

thoát nước, hệ thống an toàn giao 

thông và hệ thống điện chiếu sáng. 

Đoạn Km0+950-Km1+610m, 

L=660m: Bổ sung dải phân cách 

giữa rộng 3m và các hạng mục phụ

2019-

2021

1034/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            88.000                        79.800           30.000                 49.800 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

4

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Gia Lai; hạng 

mục khoa cấp cứu và 

Khoa Dược

Pleiku

Khoa cấp cứu và Khoa dược: Nhà 

cấp III, 02 tầng; DTXD 1.041m² ; 

DTS 1.806m².

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp 

điện, thông gió, cấp thoát nước, 

thông tin liên lạc đầy đủ.

- Cầu nối: 02 tầng;DTXD 64,3m²; 

DTS 99m².

- Trang thiết bị: Trang thiết bị điều 

hòa không khí và thiết bị y tế.

2019-

2020

1023/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019
            24.400                        22.000           13.450                   8.550 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

5

Đường vào ba buôn xã 

Chư Đrăng, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Đường cấp V miền núi theo TCVN 

4054-2005 (đoạn qua khu dân cư 

mặt đường rộng 5,5m, nền đường 

rộng 7,5m); L=10,81km  mặt 

đường BTXM; hệ thống thoát 

nước dọc, thoát nước ngang và 

công trình phòng hộ trên tuyến

2019-

2020

1009/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019
            39.100                        35.200           20.000                 15.200 

UBND huyện 

Krông Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

6

Nâng cấp đường từ 

Quốc lộ 25 đi UBND 

xã Chư Băh, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa

Tuyến đường dài 3,688km; 

Bn=7m,Bm=5m; mặt đường 

BTXM; hệ thống thoát nước dọc, 

thoát nước ngang và công trình 

phòng hộ trên tuyến.

2019-

2020

143/QĐ-SKHĐT ngày 

17/10/2019
            11.100                        10.000             5.000                   5.000 

UBND thị xã 

Ayun Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

7
Khu hội chợ triển lãm 

tỉnh Gia Lai
Pleiku

San nền khu hội chợ triển lãm 

2,212ha; Mặt bằng tổ chức chợ 

hoa 3,0ha

Mặt sân bằng đá dăm; mặt bằng tổ 

chức chợ hoa; đường giao thông; 

hệ thống thoát nước; hệ thống cấp 

nước; hệ thống cấp điện; kè đá; 

hàng rào; nhà vệ sinh

2019-

2020

164/QĐ-SKHĐT ngày 

31/10/2019
              8.500                          7.600             7.600                          - 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

8

Đường liên xã Tân An 

đi Yang Bắc, Phú An 

(đoạn Km4+34-

Km6+50m), huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Đak Pơ

L=2,02km; mặt đường BTXM; hệ 

thống thoát nước dọc, thoát nước 

ngang và công trình phòng hộ trên 

tuyến.

2019-

2020

72/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019
              9.500                          8.500             1.275                   7.225 

UBND huyện 

Đak Pơ

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

9

Kênh tưới cánh đồng 

buôn Blang, xã Chư 

Ngọc, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Kênh N11 nối dài chiều dài 

2.180m; Kênh N11.ND-1 chiều dài 

830m; Kênh N11.ND-1-1 chiều 

dài 1.420m

2019-

2020

631/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019
              8.800                          6.760             4.000                   2.760 

UBND huyện 

Krông Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

10

Bảo tồn, tôn tạo di 

tích Tây Sơn Thượng 

Đạo, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai

An 

Khê

Cổng và lối vào khu di tích; quảng 

trường trung tâm; cải tạo ao nước 

(An Khê Trường); nhà thờ Tam 

Kiệt; vườn mai Tam Kiệt; trùng tu 

di tích An Khê đình; xây dựng hồ 

sen

2019-

2020

1033/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            27.722                        24.950           10.600                 14.350 

UBND thị xã 

An Khê

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

11

Vốn CBĐT cho kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 

2021-2025

                         4.505             4.505                          - 

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

II Xổ xố kiến  thiết           150.000                      122.608                        -           41.246                 81.362 

1

Đầu tư trang thiết bị 

cho bệnh viện tuyến 

tỉnh

Pleiku

HP1: Trang thiết bị cho bệnh viện 

nhi. HP2: trang thiết bị cho bệnh 

viện tuyến tỉnh

2018-

2020

988/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 934/QĐ-

UBND ngày 19/10/2017

          150.000                      122.608           41.246                 81.362 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Điều chỉnh giảm do nguồn 

thu xổ số kiến thiết không đủ 

so với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

III Tiền sử dụng đất           886.064                                  -            181.276                    -               181.276 

1

Kè chống sạt lở bờ 

Tây sông Ayun đoạn 

qua thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa
Chiều dài tuyến L=8.380m

2012-

2020

724/QĐ-UBND ngày 

09/8/2013; 939/QĐ-

UBND ngày 27/10/2015; 

848/QĐ-UBND ngày 

13/9/2017; 1043/QĐ-

UBND ngày 17/10/2018

          412.009              23.600                 23.600 
UBND thị xã 

Ayun Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

2
Hạ tầng du lịch tỉnh 

Gia Lai

Pleiku, 

An 

Khê

 Hạ tấng khu du lịch Biển Hồ: Xây 

dựng đường trục chính đến khu du 

lịch và đường trục chính trong khu 

du lịch Lâm viên Biển Hồ gồm 3 

tuyến với tổng chiều dài 

5.296,81m.

Hệ thống đường giao thông vào 

khu di tích lịch sử văn hóa Tây 

Sơn Thượng Đạo tỉnh Gia Lai gồm 

4 tuyến đường với tổng chiều dài 

2.479,81m.

2018-

2022

1012/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 930/QĐ-

UBND ngày 24/9/2019

          106.933              20.000                 20.000 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

3

Đường Tôn Đức 

Thắng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Pleiku

Đoạn Km0-Km0+950m và 

Km1+610-Km2+850m; 

L=2.190m; Bn=30m; Bm=21m (kể 

cả dải phân cách rộng 3m); vỉa hè 

rộng 4,5x2=9m (trong đó lát gạch 

1,5mx2=3m); hoàn chỉnh hệ thống 

thoát nước, hệ thống an toàn giao 

thông và hệ thống điện chiếu sáng. 

Đoạn Km0+950-Km1+610m, 

L=660m: Bổ sung dải phân cách 

giữa rộng 3m và các hạng mục phụ

2019-

2021

1034/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            88.000              30.000                 30.000 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

4

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Gia Lai; hạng 

mục khoa cấp cứu và 

Khoa Dược

Pleiku

Khoa cấp cứu và Khoa dược: Nhà 

cấp III, 02 tầng; DTXD 1.041m² ; 

DTS 1.806m².

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp 

điện, thông gió, cấp thoát nước, 

thông tin liên lạc đầy đủ.

- Cầu nối: 02 tầng;DTXD 64,3m²; 

DTS 99m².

2019-

2020

1023/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019
            24.400              13.450                 13.450 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

5

Đường vào ba buôn xã 

Chư Đrăng, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Đường cấp V miền núi theo TCVN 

4054-2005 (đoạn qua khu dân cư 

mặt đường rộng 5,5m, nền đường 

rộng 7,5m); L=10,81km  mặt 

đường BTXM; hệ thống thoát 

nước dọc, thoát nước ngang và 

công trình phòng hộ trên tuyến

2019-

2020

1009/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019
            39.100              20.000                 20.000 

UBND huyện 

Krông Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

6

Nâng cấp đường từ 

Quốc lộ 25 đi UBND 

xã Chư Băh, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa

Tuyến đường dài 3,688km; 

Bn=7m,Bm=5m; mặt đường 

BTXM; hệ thống thoát nước dọc, 

thoát nước ngang và công trình 

phòng hộ trên tuyến.

2019-

2020

143/QĐ-SKHĐT ngày 

17/10/2019
            11.100                5.000                   5.000 

UBND thị xã 

Ayun Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

7
Khu hội chợ triển lãm 

tỉnh Gia Lai
Pleiku

San nền khu hội chợ triển lãm 

2,212ha; Mặt bằng tổ chức chợ 

hoa 3,0ha

Mặt sân bằng đá dăm; mặt bằng tổ 

chức chợ hoa; đường giao thông; 

hệ thống thoát nước; hệ thống cấp 

nước; hệ thống cấp điện; kè đá; 

hàng rào; nhà vệ sinh

2019-

2020

164/QĐ-SKHĐT ngày 

31/10/2019
              8.500                7.600                   7.600 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

8

Đường liên xã Tân An 

đi Yang Bắc, Phú An 

(đoạn Km4+34-

Km6+50m), huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Đak Pơ

L=2,02km; mặt đường BTXM; hệ 

thống thoát nước dọc, thoát nước 

ngang và công trình phòng hộ trên 

tuyến.

2019-

2020

72/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019
              9.500                1.275                   1.275 

UBND huyện 

Đak Pơ

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

9

Kênh tưới cánh đồng 

buôn Blang, xã Chư 

Ngọc, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Kênh N11 nối dài chiều dài 

2.180m; Kênh N11.ND-1 chiều dài 

830m; Kênh N11.ND-1-1 chiều 

dài 1.420m

2019-

2020

631/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019
              8.800                4.000                   4.000 

UBND huyện 

Krông Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

10

Bảo tồn, tôn tạo di 

tích Tây Sơn Thượng 

Đạo, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai

An 

Khê

Cổng và lối vào khu di tích; quảng 

trường trung tâm; cải tạo ao nước 

(An Khê Trường); nhà thờ Tam 

Kiệt; vườn mai Tam Kiệt; trùng tu 

di tích An Khê đình; xây dựng hồ 

sen

2019-

2020

1033/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            27.722              10.600                 10.600 

UBND thị xã 

An Khê

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

11

Đầu tư trang thiết bị 

cho bệnh viện tuyến 

tỉnh

Pleiku

HP1: Trang thiết bị cho bệnh viện 

nhi. HP2: trang thiết bị cho bệnh 

viện tuyến tỉnh

2018-

2020

988/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 934/QĐ-

UBND ngày 19/10/2017

          150.000              41.246                 41.246 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Chuyển dự án từ nguồn xổ số 

kiến thiết sang nguồn vốn sử 

dụng đất

12

Vốn CBĐT cho kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 

2021-2025

               4.505                   4.505 

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH GIA LAI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: ….. /NQ-HĐND                       Gia Lai, ngày …. tháng … năm 2021    

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai. 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY (CHUYÊN ĐỀ) 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

địa phương; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ 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 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của HĐND tỉnh về phê 

duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách 

địa phương; Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa 

phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai; Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 

10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương); Nghị quyết số 

260/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh một số dự án 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách 

địa phương của tỉnh Gia Lai; 

 Xem xét Tờ trình số ……./TTr-UBND ngày … tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh 

Gia Lai;  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ 

họp thứ Mười bảy (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai. 

 1. Vốn hợp pháp khác: 

 Điều chỉnh khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 

của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

nguồn vốn ngân sách địa phương và biểu số 3 kèm theo, cụ thể: 

 a) Vốn tăng thu kết dư: Điều chỉnh bổ sung 29.258,479 triệu đồng cho 8 dự 

án: 

- Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa 

chính tỉnh Gia Lai: bổ sung 951,3 triệu đồng. 

- Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích căn cứ địa cách mạng khu 10, xã 

Kroong, huyện Kbang: bổ sung 185,8 triệu đồng. 

- Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2: bổ sung 6.616 triệu 

đồng. 

- Dự án Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện Chư Sê: bổ sung 5.000 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới: bổ sung 10.000 triệu 

đồng. 

- Dự án Doanh trại BCHQS huyện Chư Păh: bổ sung 1.505,379 triệu đồng. 

- Dự án Cải tạo nâng cấp hồ trước trung tâm hành chính huyện Đăk Pơ: Bổ 

sung 2.500 triệu đồng. 

- Dự án Đường trung tâm xã Ia Me, huyện Chư Prông: bổ sung 2.500 triệu. 

 b) Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 

 - Điều chỉnh bổ sung 40.710 triệu đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới. 

 - Điều chỉnh giảm 6.000 triệu đồng dự án Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện 

Chư Sê. 

 c) Vốn dự phòng ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương: Điều 

chỉnh bổ sung 100.000 triệu đồng cho 3 dự án: 

 - Dự án nâng cao năng lực PCCR cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Gia Lai: bổ 

sung 10.000 triệu đồng; trong đó 5.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2016; 5.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 

năm 2019. 

 - Kè chống sạt lở bờ sông Ba chảy qua địa bàn huyện Ia Pa, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai (đoạn tại xã Ia Tul, Ia Broái, huyện Ia Pa: bổ sung 20.000 triệu 

đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016. 
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 - Hệ thống kênh dẫn của dự án thủy lợi Pleikeo xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai: bổ sung 70.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 

2018. 

d) Bội chi ngân sách địa phương: Bổ sung 11.500 triệu đồng. 

e) Kinh phí dự toán năm 2017 của các nhiệm vụ năm 2017 còn lại: Bổ 

sung 10.000 triệu đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới. 

g) Quỹ dự trữ tài chính: 

Bổ sung 20.000 triệu đồng cho dự án Sửa chữa, nâng cấp đường liên huyện 

Pleiku - Đak Đoa - Chư Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến  trung tâm xã Ia Tiêm 

(Km0+00 - Km7+100). 

2. Vốn ngân sách địa phương: 

 a) Vốn trong cân đối theo tiêu chí: 

 Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án khởi công mới vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn dự phòng 

ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai và phụ lục kèm theo; Khoản 2, Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 1 Nghị 

quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2016-2020 và biểu số 2, 3 kèm theo; Điểm 1, Điểm 3 Điều 1 

Nghị quyết 186/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách 

địa phương) và biểu số 1,3 kèm theo; cụ thể: 

 Điều chỉnh giảm 140.030 triệu đồng vốn trong cân đối theo tiêu chí của 11 

dự án: 

- Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: 

Điều chỉnh giảm 23.600 triệu đồng. 

- Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 20.000 triệu đồng. 

- Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 

30.000 triệu đồng. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai; hạng mục Khoa Cấp cứu và Khoa Dược: 

Điều chỉnh giảm 13.450 triệu đồng.  

- Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Điều 

chỉnh giảm 20.000 triệu đồng.  

- Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai: Điều chỉnh giảm 5.000 triệu đồng. 

- Khu hội chợ triển lãm  tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 7.600 triệu đồng.  

- Đường liên xã Tân An đi Yang Bắc, Phú An (đoạn Km4+34-Km6+50m), 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai: Điều chỉnh giảm 1.275 triệu đồng. 
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- Kênh tưới cánh đồng buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai: Điều chỉnh giảm 4000 triệu đồng. 

- Bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai: 

Điều chỉnh giảm 10.600 triệu đồng. 

- Vốn chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025: Điều chỉnh giảm 4.505 triệu đồng. 

 b)  Vốn xổ số kiến thiết: 

 Điều chỉnh điểm 1.3, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và phần C biểu số 2 kèm theo, cụ thể: 

 - Điều chỉnh giảm 41.246 triệu đồng của dự án Đầu tư trang thiết bị cho 

bệnh viện tuyến tỉnh. 

 c) Tiền sử dụng đất:  

 Bổ sung tiết a, điểm 1.2, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và mục I, phần B biểu số 2 kèm theo, 

cụ thể: 

 Điều chỉnh bổ sung 181.276 triệu đồng tiền sử dụng đất cho 12 dự án, cụ 

thể: 

+ Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: 

bổ sung 23.600 triệu đồng. 

+ Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai: bổ sung 20.000 triệu đồng. 

+ Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: bổ sung 30.000 

triệu đồng. 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai; hạng mục Khoa Cấp cứu và Khoa Dược: 

bổ sung 13.450 triệu đồng.  

+ Đường vào ba buôn xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: bổ sung 

20.000 triệu đồng.  

+ Nâng cấp đường từ Quốc lộ 25 đi UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai: bổ sung 5.000 triệu đồng. 

+ Khu hội chợ triển lãm  tỉnh Gia Lai: bổ sung 7.600 triệu đồng.  

+ Đường liên xã Tân An đi Yang Bắc, Phú An (đoạn Km4+34-Km6+50m), 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai: bổ sung 1.275 triệu đồng. 

+ Kênh tưới cánh đồng buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai: bổ sung 4000 triệu đồng. 

+ Bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai: 

bổ sung 10.600 triệu đồng. 

+ Vốn chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025: bổ sung 4.505 triệu đồng. 
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+ Dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tuyến tỉnh: bổ sung 41.246 triệu 

đồng. 

(Có biểu số 1,2 kèm theo). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá XI, Kỳ họp 

thứ Mười bảy (chuyên đề) thông qua ngày …. tháng …. năm 2020 và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày    …. tháng ….. năm 2020./.  

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH  
- UBTV Quốc hội; VPQH;  

- Ban Công tác đại biểu; 

- Thủ tướng CP; VPCP; 

- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT; 

- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;   

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);   

- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;  
- CV Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT-CTHĐ. 

 

 



Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT Điều chỉnh bổ sung Điều chỉnh giảm

TỔNG CỘNG                  1.659.612,732               6.000,000               211.468,479           6.000,000             211.468,479 

I Nguồn tăng thu, kết dư                  1.413.655,150                              -                 29.258,479                          -               29.258,479 

1

Dự án tổng thể xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

Xây dựng hệ thống hồ sơ 

địa chính cơ sở dữ liệu địa 

chính trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố

2018-2022

455/QĐ-UBND 

ngày 

01/10/2018

                 1.316.321,000                      951,300                    951,300 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Bổ sung theo Thông báo số 115/TB-HĐND ngày 

01/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 289/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của 

UBND tỉnh

1

Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích 

căn cứ địa cách mạng khu 10, 

xã Kroong, huyện Kbang

Kbang

Cổng vào di tích, nhà 

tưởng niệm, nhà bia ghi sự 

kiện, nhà khách ban quản 

lý, hội trường, lán Bí thư, 

lán Phó Bí thư, lán cơ yếu 

va li tô, lán văn phòng, lán 

đánh máy văn thư, nhà ăn, 

và các hạng mục phụ

2018

118/QĐ-

SKHĐT, 

31/10/2017; 

81/QĐ-SKHĐT 

ngày 29/6/2018; 

                        9.980,000                      185,800                    185,800 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Bổ sung theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND tỉnh

2

Vốn đối ứng Chương trình phát 

triển giáo dục trung học giai 

đoạn 2

tỉnh Gia 

Lai
2019

3684/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2019; 

2681/QĐ-

BGDĐT ngày 

04/8/2016

                      41.616,000                   6.616,000                 6.616,000 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Bổ sung theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND tỉnh

4
Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, 

huyện Chư Sê
Chư Sê

Đập dâng L=103,97m; 

cống xả cát cao trình 

233m; cống lấy nước bờ 

hữu cao trình 234,6m

2017-2018

1065/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2017

                      41.504,682                   5.000,000                 5.000,000 
UBND huyện 

Chư Sê

Bổ sung theo Văn bản số 818-KL/TU ngày 

30/10/2019 của Tỉnh ủy; Thông báo số 174/TB-

HĐND ngày 18/11/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND tỉnh

5
Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

                10.000,000               10.000,000 
các huyện, thị xã, 

thành phố

Bổ sung theo Công văn số 195/HĐND-VP ngày 

29/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 50/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 của 

UBND tỉnh

6
Doanh trại BCHQS huyện Chư 

Păh
Chư Păh 2016-2017                   1.505,379                 1.505,379 Bộ CHQS tỉnh

Bổ sung theo Văn bản số 83/HĐND-VP ngày 

16/9/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số  

710/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh

Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời gian 

KC-HT

(Kèm theo Tờ trình số                  /TTr-UBND  ngày        tháng     năm 2021 của UBND tỉnh)

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSĐP giai 

đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư  

giai đoạn 2016-2020 

sau điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chú

Biểu số 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN HỢP PHÁP KHÁC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

1



Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT Điều chỉnh bổ sung Điều chỉnh giảm

Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSĐP giai 

đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư  

giai đoạn 2016-2020 

sau điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chúSTT Danh mục dự án

7
Cải tạo nâng cấp hồ trước trung 

tâm hành chính huyện Đăk Pơ
Đak Pơ

Công trình thủy lợi cấp IV, 

kè chắn lòng hồ dài 

826,48m2, gia cố bờ đập, 

tràn xả lũ và cống xả đáy

2015

247/QĐ-UBND 

ngày 

28/10/2014

                        4.233,468                   2.500,000                 2.500,000 
UBND huyện 

Đăk Pơ

Bổ sung theo Văn bản số 865/HĐND-VP ngày 

28/4/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số  

506/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh

8
Đường trung tâm xã Ia Me, 

huyện Chư Prông

Chư 

Prông
                  2.500,000                 2.500,000 

UBND huyện 

Chư Prông

Văn bản số 865/HĐND-VP ngày 28/4/2016 của 

HĐND tỉnh; Quyết định số  506/QĐ-UBND ngày 

25/7/2016 của UBND tỉnh

II
Nguồn dự phòng ngân sách 

tỉnh
                      41.504,682               6.000,000                 40.710,000           6.000,000               40.710,000 

1
Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

                40.710,000               40.710,000 
các huyện, thị xã, 

thành phố

Bổ sung theo Thông báo số 129/TB-HĐND ngày 

19/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 130/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 và  

Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 

của UBND tỉnh

2
Thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, 

huyện Chư Sê
Chư Sê

Đập dâng L=103,97m; 

cống xả cát cao trình 

233m; cống lấy nước bờ 

hữu cao trình 234,6m

2017-2018

1065/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2017

                      41.504,682               6.000,000           6.000,000                               - 
UBND huyện 

Chư Sê
Bố trí lại bằng nguồn tăng thu, kết dư

III
Vốn dự phòng NSTW bổ sung 

cho địa phương
                    160.012,900                              -               100.000,000                          -             100.000,000 

1

Dự án nâng cao năng lực 

PCCR cho lực lượng kiểm lâm 

tỉnh Gia Lai

tỉnh Gia 

Lai

Nâng cao khả năng phát 

hiện sớm cháy rừng, XD hệ 

thống cảnh báo, dự báo 

cháy rừng…

2017-2021
856/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2016
                      60.000,000                 10.000,000               10.000,000 

Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh

Bổ sung 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2016 theo Văn bản số 

1387/BKHĐT-KTNN ngày 24/2/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 

ngân sách trung ương năm 2019 theo Văn bản số 

7716/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư

2

Kè chống sạt lở bờ sông Ba 

chảy qua địa bàn huyện Ia Pa, 

huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

(đoạn tại xã Ia Tul, Ia Broái, 

huyện Ia Pa

Ia Pa
Đầu tư xây dựng đoạn kè 

với chiều dài L=450m
2018-2019

1051/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2018

                      22.220,000                 20.000,000               20.000,000 

BQL dự án 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh

Giao vốn theo Văn bản số 11102/BTC-ĐT ngày 

21/8/2017 của Bộ Tài chính

3

Hệ thống kênh dẫn của dự án 

thủy lợi Pleikeo xã Ayun, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Chư Sê

Đầu tư hệ thống kênh 

chính, kênh N1, kênh N2 

và công trình trên kênh 

tưới cho 270ha

2018-2019

1109/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2018

                      77.792,900                 70.000,000               70.000,000 
UBND huyện 

Chư Sê

Giao vốn theo Văn bản số 8132/BTC-ĐT ngày 

9/7/2018 của Bộ Tài chính 

IV Bội chi ngân sách địa phương                 11.500,000               11.500,000 

Bổ sung theo Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 

29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

năm 2020

2



Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT Điều chỉnh bổ sung Điều chỉnh giảm

Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư 

vốn NSĐP giai 

đoạn 2016-2020 

theo Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư  

giai đoạn 2016-2020 

sau điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chúSTT Danh mục dự án

V

Kinh phí dự toán năm 2017 

của các nhiệm vụ năm 2017 

còn lại

                                      -                              -                 10.000,000                          -               10.000,000 

1
Chương trình mục tiêu quốc gia 

Nông thôn mới

các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

                10.000,000               10.000,000 
các huyện, thị xã, 

thành phố

Bổ sung theo Thông báo số 74/TB-HĐND ngày 

27/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết 

định số 65/QĐ-UBND ngày 08/02/20108 của 

UBND tỉnh

VI Quỹ dự trữ tài chính                       44.440,000                              -                 20.000,000                          -               20.000,000 

1

Sửa chữa, nâng cấp đường liên 

huyện Pleiku - Đak Đoa - Chư 

Sê: Đoạn ngã ba La Sơn đến  

trung tâm xã Ia Tiêm (Km0+00 

- Km7+100)

Pleiku, 

Đak Đoa, 

Chư Sê

Sửa chữa, nâng cấp tuyến 

đường có chiều dài dự kiến 

7,1Km, nền đường rộng 

7,5-9m, mặt đường rộng 

5,5-7m; kết cấu mặt đường 

láng nhựa; hệ thống thoát 

nước và an toàn giao thông

2020-2021
627/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2020 
44.440,0 20.000,0 20.000,0

BQL dự án 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh

Bổ sung theo Thông báo số 1827/TB-TU ngày 

28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết 

định số 842/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh

3



TỔNG CỘNG        1.772.128                      395.763            181.276         181.276               395.763 

I
Vốn trong cân đối 

theo tiêu chí
          736.064                      273.155                        -         140.030               133.125 

1

Kè chống sạt lở bờ 

Tây sông Ayun đoạn 

qua thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa
Chiều dài tuyến L=8.380m

2012-

2020

724/QĐ-UBND ngày 

09/8/2013; 939/QĐ-

UBND ngày 27/10/2015; 

848/QĐ-UBND ngày 

13/9/2017; 1043/QĐ-

UBND ngày 17/10/2018

          412.009                        23.600           23.600                          - 
UBND thị xã 

Ayun Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

2
Hạ tầng du lịch tỉnh 

Gia Lai

Pleiku, 

An 

Khê

 Hạ tấng khu du lịch Biển Hồ: Xây 

dựng đường trục chính đến khu du 

lịch và đường trục chính trong khu 

du lịch Lâm viên Biển Hồ gồm 3 

tuyến với tổng chiều dài 

5.296,81m.

Hệ thống đường giao thông vào 

khu di tích lịch sử văn hóa Tây 

Sơn Thượng Đạo tỉnh Gia Lai gồm 

4 tuyến đường với tổng chiều dài 

2.479,81m.

2018-

2022

1012/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 930/QĐ-

UBND ngày 24/9/2019

          106.933                        50.240           20.000                 30.240 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Biểu số 2

(Kèm theo Tờ trình số                  /TTr-UBND  ngày        tháng     năm 2021 của UBND tỉnh)

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

3

Đường Tôn Đức 

Thắng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Pleiku

Đoạn Km0-Km0+950m và 

Km1+610-Km2+850m; 

L=2.190m; Bn=30m; Bm=21m (kể 

cả dải phân cách rộng 3m); vỉa hè 

rộng 4,5x2=9m (trong đó lát gạch 

1,5mx2=3m); hoàn chỉnh hệ thống 

thoát nước, hệ thống an toàn giao 

thông và hệ thống điện chiếu sáng. 

Đoạn Km0+950-Km1+610m, 

L=660m: Bổ sung dải phân cách 

giữa rộng 3m và các hạng mục phụ

2019-

2021

1034/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            88.000                        79.800           30.000                 49.800 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

4

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Gia Lai; hạng 

mục khoa cấp cứu và 

Khoa Dược

Pleiku

Khoa cấp cứu và Khoa dược: Nhà 

cấp III, 02 tầng; DTXD 1.041m² ; 

DTS 1.806m².

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp 

điện, thông gió, cấp thoát nước, 

thông tin liên lạc đầy đủ.

- Cầu nối: 02 tầng;DTXD 64,3m²; 

DTS 99m².

- Trang thiết bị: Trang thiết bị điều 

hòa không khí và thiết bị y tế.

2019-

2020

1023/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019
            24.400                        22.000           13.450                   8.550 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

5

Đường vào ba buôn xã 

Chư Đrăng, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Đường cấp V miền núi theo TCVN 

4054-2005 (đoạn qua khu dân cư 

mặt đường rộng 5,5m, nền đường 

rộng 7,5m); L=10,81km  mặt 

đường BTXM; hệ thống thoát 

nước dọc, thoát nước ngang và 

công trình phòng hộ trên tuyến

2019-

2020

1009/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019
            39.100                        35.200           20.000                 15.200 

UBND huyện 

Krông Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

6

Nâng cấp đường từ 

Quốc lộ 25 đi UBND 

xã Chư Băh, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa

Tuyến đường dài 3,688km; 

Bn=7m,Bm=5m; mặt đường 

BTXM; hệ thống thoát nước dọc, 

thoát nước ngang và công trình 

phòng hộ trên tuyến.

2019-

2020

143/QĐ-SKHĐT ngày 

17/10/2019
            11.100                        10.000             5.000                   5.000 

UBND thị xã 

Ayun Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

7
Khu hội chợ triển lãm 

tỉnh Gia Lai
Pleiku

San nền khu hội chợ triển lãm 

2,212ha; Mặt bằng tổ chức chợ 

hoa 3,0ha

Mặt sân bằng đá dăm; mặt bằng tổ 

chức chợ hoa; đường giao thông; 

hệ thống thoát nước; hệ thống cấp 

nước; hệ thống cấp điện; kè đá; 

hàng rào; nhà vệ sinh

2019-

2020

164/QĐ-SKHĐT ngày 

31/10/2019
              8.500                          7.600             7.600                          - 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

8

Đường liên xã Tân An 

đi Yang Bắc, Phú An 

(đoạn Km4+34-

Km6+50m), huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Đak Pơ

L=2,02km; mặt đường BTXM; hệ 

thống thoát nước dọc, thoát nước 

ngang và công trình phòng hộ trên 

tuyến.

2019-

2020

72/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019
              9.500                          8.500             1.275                   7.225 

UBND huyện 

Đak Pơ

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

9

Kênh tưới cánh đồng 

buôn Blang, xã Chư 

Ngọc, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Kênh N11 nối dài chiều dài 

2.180m; Kênh N11.ND-1 chiều dài 

830m; Kênh N11.ND-1-1 chiều 

dài 1.420m

2019-

2020

631/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019
              8.800                          6.760             4.000                   2.760 

UBND huyện 

Krông Pa

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

10

Bảo tồn, tôn tạo di 

tích Tây Sơn Thượng 

Đạo, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai

An 

Khê

Cổng và lối vào khu di tích; quảng 

trường trung tâm; cải tạo ao nước 

(An Khê Trường); nhà thờ Tam 

Kiệt; vườn mai Tam Kiệt; trùng tu 

di tích An Khê đình; xây dựng hồ 

sen

2019-

2020

1033/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            27.722                        24.950           10.600                 14.350 

UBND thị xã 

An Khê

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

11

Vốn CBĐT cho kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 

2021-2025

                         4.505             4.505                          - 

Điều chỉnh giảm do phần vốn 

trong cân đối theo tiêu chí 

được phân bổ không đủ so 

với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

II Xổ xố kiến  thiết           150.000                      122.608                        -           41.246                 81.362 

1

Đầu tư trang thiết bị 

cho bệnh viện tuyến 

tỉnh

Pleiku

HP1: Trang thiết bị cho bệnh viện 

nhi. HP2: trang thiết bị cho bệnh 

viện tuyến tỉnh

2018-

2020

988/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 934/QĐ-

UBND ngày 19/10/2017

          150.000                      122.608           41.246                 81.362 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Điều chỉnh giảm do nguồn 

thu xổ số kiến thiết không đủ 

so với KH đầu tư công 2016-

2020; bố trí lại bằng nguồn 

tiền sử dụng đất

III Tiền sử dụng đất           886.064                                  -            181.276                    -               181.276 

1

Kè chống sạt lở bờ 

Tây sông Ayun đoạn 

qua thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa
Chiều dài tuyến L=8.380m

2012-

2020

724/QĐ-UBND ngày 

09/8/2013; 939/QĐ-

UBND ngày 27/10/2015; 

848/QĐ-UBND ngày 

13/9/2017; 1043/QĐ-

UBND ngày 17/10/2018

          412.009              23.600                 23.600 
UBND thị xã 

Ayun Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

2
Hạ tầng du lịch tỉnh 

Gia Lai

Pleiku, 

An 

Khê

 Hạ tấng khu du lịch Biển Hồ: Xây 

dựng đường trục chính đến khu du 

lịch và đường trục chính trong khu 

du lịch Lâm viên Biển Hồ gồm 3 

tuyến với tổng chiều dài 

5.296,81m.

Hệ thống đường giao thông vào 

khu di tích lịch sử văn hóa Tây 

Sơn Thượng Đạo tỉnh Gia Lai gồm 

4 tuyến đường với tổng chiều dài 

2.479,81m.

2018-

2022

1012/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 930/QĐ-

UBND ngày 24/9/2019

          106.933              20.000                 20.000 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

3

Đường Tôn Đức 

Thắng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Pleiku

Đoạn Km0-Km0+950m và 

Km1+610-Km2+850m; 

L=2.190m; Bn=30m; Bm=21m (kể 

cả dải phân cách rộng 3m); vỉa hè 

rộng 4,5x2=9m (trong đó lát gạch 

1,5mx2=3m); hoàn chỉnh hệ thống 

thoát nước, hệ thống an toàn giao 

thông và hệ thống điện chiếu sáng. 

Đoạn Km0+950-Km1+610m, 

L=660m: Bổ sung dải phân cách 

giữa rộng 3m và các hạng mục phụ

2019-

2021

1034/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            88.000              30.000                 30.000 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

giao thông

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

4

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Gia Lai; hạng 

mục khoa cấp cứu và 

Khoa Dược

Pleiku

Khoa cấp cứu và Khoa dược: Nhà 

cấp III, 02 tầng; DTXD 1.041m² ; 

DTS 1.806m².

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp 

điện, thông gió, cấp thoát nước, 

thông tin liên lạc đầy đủ.

- Cầu nối: 02 tầng;DTXD 64,3m²; 

DTS 99m².

2019-

2020

1023/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019
            24.400              13.450                 13.450 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

5

Đường vào ba buôn xã 

Chư Đrăng, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Đường cấp V miền núi theo TCVN 

4054-2005 (đoạn qua khu dân cư 

mặt đường rộng 5,5m, nền đường 

rộng 7,5m); L=10,81km  mặt 

đường BTXM; hệ thống thoát 

nước dọc, thoát nước ngang và 

công trình phòng hộ trên tuyến

2019-

2020

1009/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019
            39.100              20.000                 20.000 

UBND huyện 

Krông Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

6

Nâng cấp đường từ 

Quốc lộ 25 đi UBND 

xã Chư Băh, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Ayun 

Pa

Tuyến đường dài 3,688km; 

Bn=7m,Bm=5m; mặt đường 

BTXM; hệ thống thoát nước dọc, 

thoát nước ngang và công trình 

phòng hộ trên tuyến.

2019-

2020

143/QĐ-SKHĐT ngày 

17/10/2019
            11.100                5.000                   5.000 

UBND thị xã 

Ayun Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

7
Khu hội chợ triển lãm 

tỉnh Gia Lai
Pleiku

San nền khu hội chợ triển lãm 

2,212ha; Mặt bằng tổ chức chợ 

hoa 3,0ha

Mặt sân bằng đá dăm; mặt bằng tổ 

chức chợ hoa; đường giao thông; 

hệ thống thoát nước; hệ thống cấp 

nước; hệ thống cấp điện; kè đá; 

hàng rào; nhà vệ sinh

2019-

2020

164/QĐ-SKHĐT ngày 

31/10/2019
              8.500                7.600                   7.600 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất



Kế hoạch đầu tư vốn 

NSĐP giai đoạn 2016-

2020 theo Nghị quyết 

số 89/NQ-HĐND; 

168/NQ-HĐND; 

170/NQ-HĐND; 

186/NQ-HĐND; 

260NQ-HĐND

Kế hoạch vốn sau 

điều chỉnh

Số quyết định: ngày, 

tháng, năm ban hành
TMĐT

Danh mục dự án

Địa 

điểm 

XD

Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

ST

T

Điều chỉnh tăng
Điều chỉnh 

giảm

Điều chỉnh

Chủ đầu tư Lý do điều chỉnh

Quyết định chủ trương, quyết định 

đầu tư ban đầu hoặc quyết định điều 

chỉnh đã được UBND tỉnh giao KH

8

Đường liên xã Tân An 

đi Yang Bắc, Phú An 

(đoạn Km4+34-

Km6+50m), huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Đak Pơ

L=2,02km; mặt đường BTXM; hệ 

thống thoát nước dọc, thoát nước 

ngang và công trình phòng hộ trên 

tuyến.

2019-

2020

72/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019
              9.500                1.275                   1.275 

UBND huyện 

Đak Pơ

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

9

Kênh tưới cánh đồng 

buôn Blang, xã Chư 

Ngọc, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai

Krông 

Pa

Kênh N11 nối dài chiều dài 

2.180m; Kênh N11.ND-1 chiều dài 

830m; Kênh N11.ND-1-1 chiều 

dài 1.420m

2019-

2020

631/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019
              8.800                4.000                   4.000 

UBND huyện 

Krông Pa

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

10

Bảo tồn, tôn tạo di 

tích Tây Sơn Thượng 

Đạo, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai

An 

Khê

Cổng và lối vào khu di tích; quảng 

trường trung tâm; cải tạo ao nước 

(An Khê Trường); nhà thờ Tam 

Kiệt; vườn mai Tam Kiệt; trùng tu 

di tích An Khê đình; xây dựng hồ 

sen

2019-

2020

1033/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
            27.722              10.600                 10.600 

UBND thị xã 

An Khê

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất

11

Đầu tư trang thiết bị 

cho bệnh viện tuyến 

tỉnh

Pleiku

HP1: Trang thiết bị cho bệnh viện 

nhi. HP2: trang thiết bị cho bệnh 

viện tuyến tỉnh

2018-

2020

988/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016; 934/QĐ-

UBND ngày 19/10/2017

          150.000              41.246                 41.246 

BQL DA 

ĐTXD các CT 

DD và CN

Chuyển dự án từ nguồn xổ số 

kiến thiết sang nguồn vốn sử 

dụng đất

12

Vốn CBĐT cho kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 

2021-2025

               4.505                   4.505 

Chuyển dự án từ nguồn vốn 

cân đối theo tiêu chí sang 

nguồn vốn sử dụng đất
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