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Kon Tum, ngày 25 tháng02 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18
tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm
định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự
án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Sau
khi tổ chức thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk
Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
2. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
3. Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum.
4. Các văn bản tham gia của Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
3. Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ
về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định

120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính
phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 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.
4. Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon
Tum đến năm 2020.
5. Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;
6. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2020.
7. Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm
2020;
8. Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN
năm 2020.
9. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà
nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.
10. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự
án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.
11. Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự
phòng chung.
12. Công văn số 3288/UBND-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, phân bổ Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà
nước tỉnh Kon Tum năm 2020;
13. Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà
nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.
14. Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
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III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh
Kon Tum.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
7. Quy mô đầu tư:
a.Tuyến kè: Tổng chiều dài tuyến L = 1,55km (tính cả 2 bờ).
b. Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt K =0,98, phần gia cố
chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình
lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1 * 2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp
vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích
thước (2 * 2)m.
c. Chân kè: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1* 2, bên ngoài
tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết
kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.
d. Đỉnh kè: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho
công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh
thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.
e. Công trình phụ trợ gồm:
- Cống thoát nước tại các vị trí hợp thuỷ xuống lòng suối.
- Hệ thống lan can bảo vệ bờ.
- Hệ thống điện chiếu sáng.
8. Tổng mức đầu tư: Khoảng 49.500 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân
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sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.
Trong đó:
- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020: 20.000 triệu đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp
khác (tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách...): 29.500 triệu đồng.
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:
Thủy lợi.
11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
12. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.
13. Các nội dung khác: Không.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:
Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
đã được Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông trình thẩm định chủ trương đầu tư
dự án tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019; Sở Kế hoạch
và Đầu tư đã có văn bản gửi lấy ý kiến và đã nhận được ý kiến tham gia các đơn
vị (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến đã tham gia của các đơn vị: Sở
Xây dựng (tại Văn bản số 1773/SXD-PTĐTHTKT ngày 26 tháng 11 năm 2019);
Sở Tài chính (tại số 3498/STC-TCĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019); Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (tại số 2218/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 11 năm
2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại số 2534/SKHĐT-TH ngày 29 tháng 11 năm
2019), như sau:
1. Sở Xây dựng:
- Thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông. Trong quá trình triển khai
thực hiện, đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông tuân thủ theo Quy hoạch xây
dựng đã được phê duyệt và các quy định có liên quan.
2. Sở Tài chính:
- Đối với nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 là 20.000 triệu đồng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát
báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định của
Luật Đầu tư công và các Văn bản quy định có liên quan.
- Đối với nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp
pháp khác (tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách...), theo báo cáo dự kiến
đầu tư khoảng 29.500 triệu đồng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với
UBND huyện Tu Mơ Rông xác định cơ sở pháp lý (chủ trương của cấp có thẩm
quyền...) bố trí từ nguồn (tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách) ngân sách
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tỉnh. Từ đó, xác định số kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách huyện dự kiến bố trí
đầu tư cho dự án.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Về sự cần thiết đầu tư: Việc đầu tư xây dựng dự án Kè chống sạt lở bờ
suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum là cần thiết, nhằm tạo mỹ quan
cho khu trung tâm huyện và chống sạt lở khu dân cư 2 bên bờ suối Đăk Ter đặc
biệt là đoạn Quốc lộ 40B qua khu vực trên.
- Về quy mô dự kiến xây dựng: Theo đề nghị của UBND huyện Tu Mơ
Rông chiều dài tuyến kè dự kiến tính cho 2 bờ khoảng 1.550m và kết cấu tương
tự như tuyến kè đã xây dựng khu Trung tâm huyện đã được đầu tư xây dựng và
đưa vào sử dụng năm 2015 là phù hợp.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ:
Đề nghị đơn vị cập nhật, bổ sung căn cứ pháp lý trong Tờ trình, Báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư dự án, cụ thể:
- Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng
9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12
năm 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;
- Chỉnh sửa số Quyết định “13/QĐ-UBND”của Ủy ban nhân dân tỉnh
thành số “13/2017/QĐ-UBND” cho chính xác.
Trên cơ sở ý kiến các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã hoàn
thiện hồ sơ và trình lại tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm
2019. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư, sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Báo cáo số 426/BCSKHĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn vả khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số
173/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019. Đến nay tỉnh Kon Tum chưa nhận
được báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
Thực hiện theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020; trong đó yêu cầu các địa phương
hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định cho các dự án dự kiến sử dụng nguồn dự
phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn
2016-2020; đồng thời căn cứ theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH2014 ngày
13/06/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020), Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ
Rông đã trình lại hồ sơ dự án tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm
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2020 với các nội dung chính cơ bản không thay đổi. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu
tư không tổ chức lấy lại ý kiến thẩm định của các sở, ngành của tỉnh.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về sự cần thiết đầu tƣ của dự án:
Việc đầu tư xây dựng Dự án kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter là cần thiết và
cấp bách nhằm đảm bảo chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các
công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là
tuyến QL 40B, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho bà con; đồng thời tạo
mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy
hoạch chi tiết khu trung tâm huyện được duyệt; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật,
diện mạo của huyện, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa huyện và các
địa phương khác.
2. Sự tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ chƣơng
trình, dự án: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng dự án đảm bảo
tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã
đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc đầu tư xây dựng các dự án trên phù
hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm
C: Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông có tổng mức đầu
tư 49.500 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp với quy định phân loại dự án
theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Mục tiêu đầu tƣ:
- Đảm bảo tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng lũ quét thường
xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo
quỹ đất dọc theo Quốc lộ 40B.
- Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ
suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B, tiêu thoát nước cho khu
trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.
- Tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến
kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được duyệt.
- Tạo tuyến đường giao thông, hành lang khu công viên cây xanh, khu vui
chơi giải trí dọc theo hai bên bờ suối, tạo cảnh quan cho khu trung tâm huyện lỵ.
6. Quy mô đầu tƣ:
a.Tuyến kè: Tổng chiều dài tuyến L = 1,55km (tính cả 2 bờ).
b. Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt K =0,98, phần gia cố
chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình
lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1 * 2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp
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vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích
thước (2*2)m.
c. Chân kè: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1* 2, bên ngoài
tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết
kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.
d. Đỉnh kè: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho
công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh
thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.
e. Công trình phụ trợ gồm:
- Cống thoát nước tại các vị trí hợp thuỷ xuống lòng suối.
- Hệ thống lan can bảo vệ bờ.
- Hệ thống điện chiếu sáng.
7. Tổng mức đầu tƣ: Khoảng 49.500 triệu đồng.
8. Về nguồn vốn đầu tƣ: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh,
ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Về khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ:
- Nguồn ngân sách Trung ương (nguồn dự phòng chung trong kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020): 20.000 triệu đồng:
Theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc
phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 từ
nguồn dự phòng chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020 cho tỉnh Kon Tum 620.000 triệu đồng, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh dự
kiến phân bổ cho dự án này 20.000 triệu đồng (đã đăng ký với Bộ Kế hoạch và
đầu tư tại Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Công
văn số 3288/UBND-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh). Do đó, với mức vốn dự kiến bố trí từ nguồn dự phòng chung trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 và năm 2020 để thực hiện dự
án: 20.000 triệu đồng là phù hợp và đảm bảo khả năng cân đối.
- Đối với nguồn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện
và các nguồn hợp pháp khác…): 29.500 triệu đồng: Qua rà soát các nguồn vốn
giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất như sau:
+ Đề nghị UBND tỉnh thống nhất bố trí từ nguồn vốn Chương trình 30a
(thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững) năm 2020 đã phân bổ cho huyện Tu
Mơ Rông (tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh và
Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh):
20.578 triệu đồng. Việc bố trí nguồn vốn này cho dự án đảm bảo đúng đối
tượng, mục tiêu, tính chất, ... của nguồn vốn Chương trình 30a theo quy định của
cấp có thẩm quyền.
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+ Nhu cầu vốn còn lại khoảng 8.922 triệu đồng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo huyện Tu Mơ Rông cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách huyện
(năm 2020 và giai đoạn 2021 -2025) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
để đối ứng thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ quy định.
10. Hình thức, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án:
- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
- Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2020.
11. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững:
- Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Việc đầu tư dự án giúp làm tăng khả năng
thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng từ lũ quét thường xuyên xảy ra trên địa bàn; chống
sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và
khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B; tạo
điều kiện tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm
huyện được hình thành. Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án
giúp cải thiện môi trường đất, nước và môi trường sống, tạo mặt bằng để xây
dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết
khu trung tâm được duyệt; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện mạo của huyện,
ổn định đời sống đồng bào trong khu vực, từng bước thu hẹp khoảng cách phát
triển giữa huyện Tu Mơ Rông và các địa phương khác.
- Về tác động môi trường: Trong quá trình thi công, chủ đầu tư có trách
nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý và đảm bảo theo quy
định.
12. Các vấn đề khác: Hiện nay Luật Đầu tư công năm 2019 đã có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 nhưng Chính phủ chưa ban hành Nghị định
hướng dẫn chi tiết. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào Luật Đầu tư công
năm 2019, Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015; Nghị định
120/2018/NĐ-CP, ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và Quyết định
13/2017/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để
thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự
án là phù hợp.
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công, thì dự án trên có tổng mức 49.500
triệu đồng (dự án nhóm C), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
của Hội đồng nhân dân tỉnh.
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông là
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cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy
đủ, đúng quy định.
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư dự án trên (Có các dự thảo văn bản kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Tu Mơ Rông;
- Đ/c Ngô Việt Thành - PGĐ Sở;
- Lưu VT, TH, NLHA.
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