
UBND TỈNH KONTUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKHĐT-TH Kon Tum, ngày      tháng      năm 2020     

Về việc thực hiện kết luận của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án 

Đường trục chính phía Tây thành phố Kon 

Tum; Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các 

làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông 

Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum 

(tuyến bờ Bắc – đoạn từ làng Kon Hra 

Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 

1 và Kon Tum Kơ Pơng) 

 

 
 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 

Căn cứ Công văn số 2017/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27 tháng 3 năm 2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và đôn đốc hoàn thiện thủ tục 

đầu tư theo quy định đối với các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

ĐTC trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 55/TB-

UBND ngày 21 tháng 3 năm 2020 về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ 

trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Dự án Kè 

chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa 

bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc – đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng 

Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); trong đó thống nhất trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án trên; 

trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương dự kiến bố trí trong năm 2020 cho các 

dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án (đền bù, giải 

phóng mặt bằng,...). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

Theo khoản 2, Điều 89 Luật Đầu tư công 2019: “Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và người đứng đầu tổ chức quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp 

phải bảo đảm tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải 

thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 

20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của Bộ, cơ 

quan trung ương, địa phương đó”. 

Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (hiện nay đang xây 

dựng), dự kiến sẽ có nhiều dự án được thực hiện chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang (đặc biệt là các dự án lớn sử dụng nguồn thu sử dụng đất hiện nay 

chưa bố trí thực hiện). Bên cạnh đó, dự án Đường trục chính phía Tây thành phố 

Kon Tum (tổng mức đầu tư 1.492.600 triệu đồng) và Dự án Kè chống lũ lụt, sạt 

lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố 
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Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ 

Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng) (tổng mức đầu tư 474.358 triệu đồng) 

là hai dự án có tổng mức đầu tư lớn. Nếu hai dự án này được bố trí vốn để thực 

hiện dự án từ năm 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 (như ý kiến 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo số 55/TB-UBND), sẽ làm cho mức vốn 

đầu tư của các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 

2025 vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020(1), dẫn đến địa phương thực hiện không đúng với quy định tại khoản 2, 

Điều 89 Luật Đầu tư công 2019. 

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự 

Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum và Dự án Kè chống lũ 

lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn 

thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon 

Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); trong đó nguồn vốn ngân sách 

trung ương dự kiến bố trí trong năm 2020 chỉ bố trí để hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư các dự án, như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình tại Văn bản số 

363/SKHĐT-TH ngày 28 tháng 02 năm 2020(2) và Báo cáo số 62/BC-SKHĐT 

ngày 10 tháng 3 năm 2020(3). 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 
- Lưu: VT, TH, NLHA. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phan Văn Thế 

 

                   
(1) Tổng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đã bố trí khoảng 11.918 tỷ đồng (20% 

tương đương khoảng 2.383 tỷ đồng). Hiện nay, nhu cầu vốn của các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 

2025 (không tính các dự án  đã có trong trung hạn 2016 - 2020 nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn hằng năm; 

các dự án ODA và vốn ứng trước NSTW chưa được thu hồi) khoảng 2.395.000 tỷ đồng, trong có các dự án sử 

dụng vốn NSĐP 2.039.000 tỷ đồng và các dự án sử dụng vốn NSTW khoảng 356 tỷ đồng. 
(2) Về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính phía 

Tây thành phố Kon Tum. 
(3) Kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Kè chống lũ 

lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - 

đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng). 
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