UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Số: 108 /TTr-STNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 06 tháng 3

năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nguồn vốn
và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp, bổ sung các
trang thiết bị quan trắc môi trường
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về việc
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/2/2016 của Chính phủ về cơ
chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương
trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD, ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng:
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt công trình
và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 2926/BTNMT-KHTC ngày 20/6/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, dự
toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03
năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Căn cứ Công văn số 4150/BTNMT-KHTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu nâng cấp, bổ
sung các trang thiết bị quan trắc môi trường;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh Kon
Tum về việc: Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử
dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum,
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan
trắc môi trường, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.

2. Dự án nhóm: B
3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Kon Tum.
4. Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
tỉnh Kon Tum.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 99.997.523.000 đồng(Chín mươi chín tỷ, chín
trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi ba nghìn đồng chẳn); trong đó:
+ Chi phí thiết bị: 98.903.400.000 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư: 1.094.123.000 đồng
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương đối
ứng; trong đó:
+ Nguồn vốn Trung ương: 50.000.000.000 đồng(tại Công văn số
4150/BTNMT-KHTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
+ Nguồn vốn địa phương: 49.997.532.000 đồng(tại Công văn số 2320/UBNDNNTN ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Kon Tum
8. Dự kiến nguồn vốn đầu tư theo thời gian:
Đơn vị tính: Đồng
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Từ năm 2020 trở đi
9. Nguồn vốn đề nghị được thẩm định: Vốn ngân sách Trung ương, ngân
sách địa phương đối ứng.
10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 trở đi.
11. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới trang thiết bị.
12. Các thông tin khác: Không.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án: Trang thiết bị quan trắc môi
trường.
- Báo cáo thẩm định nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum Kính trình UBND tỉnh Kon tum,
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp, bổ sung các
trang thiết bị quan trắc môi trường./.
Nơi nhận:
- Như trên(Trình);
- Sở Tài chính(P/h);
- Sở KH&ĐT(P/h);
- Lưu VT & KHTC.

Ký bởi: Sở Tài nguyên và Môi trường
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