UBND TỈNH KON TUM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 202 /BC-SKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 05 tháng 8

năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường
tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 23
tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề nghị điều
chỉnh dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên
giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến cơ quan có
liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án: Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần
tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy 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 145/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề nghị điều chỉnh dự án Đường giao thông
tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
2. Báo cáo số 488/BC-UBND ngày ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường Tuần tra biên giới
xã Mo Ray, huyện Sa Thầy.
3. Công văn số 1586/UBND-TH ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Sa Thầy về việc giải trình, làm rõ một số nội dung về điều chỉnh
chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674
đến đường Tuần tra biên giới xã Mo Ray, huyện Sa Thầy.
4. Ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số
1144/SGTVT-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Công văn số 1181/SGTVTKHTC ngày 04 tháng 8 năm 2020.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ Về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân
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sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa
phương;
4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quy định một số vấn đề về công tác quản lý dự án sử dụng
vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;
5. Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
6. Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao
thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mo Ray, huyện
Sa Thầy.
7. Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mo
Ray, huyện Sa Thầy.
8. Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Chăn nuôi
bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò
sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum.
II. 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 Giao thông vận tải.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần
tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon
Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mô rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 249.939 triệu đồng.
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9. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội vùng.
10. Thời gian và tiến độ thực hiện: Từ năm 2017.
II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ
TRƯƠNG:
Tại Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Sa Thầy, đơn vị đề xuất điều chỉnh một số nội dung như sau:
- Cắt giảm đoạn đầu tuyến có chiều dài 10,52km; bổ sung đoạn kết nối từ
Quốc lộ 14C đến điểm cuối của đoạn cắt giảm trên với chiều dài 1,19km và kéo
dài đoạn cuối tuyến đến đồn Biên phòng 709 với chiều dài 3,12km. Như vậy,
chiều dài tuyến mới sau khi điều chỉnh là 21km (điểm đầu giao với Quốc lộ 14C
tại km 52+500, điểm cuối giao với đường Tuần tra biên giới gần đồn Biên
phòng 709 mới).
- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 911/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án,
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy gặp khó khăn, vướng mắc do hướng tuyến của
dự án cắt ngang qua khu vực đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công
ty cổ phần Tập đoàn TH để thực hiện Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa
công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum (tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 20 tháng
01 năm 2020), làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án khi đi vào khai thác, sử dụng.
Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên là cần thiết.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy
ý kiến của Sở Giao thông vận tải đối với đề xuất điều chỉnh dự án Đường giao
thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa
Thầy của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, theo đó tại Công văn số
1144/SGTVT-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Giao thông vận tải có ý
kiến như sau:
1. Về quy mô, tổng mức đầu tư: Theo Báo cáo số 488/BC-UBND ngày
23/7/2020 của UBND huyện Sa Thầy, chiều dài dự án có sự thay đổi từ 27,21km
xuống còn 21Km, mặt cắt ngang của tuyến giữ nguyên theo Quyết định số
911/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 và tổng mức đầu tư vẫn giữ nguyên 250 tỷ đồng
là chưa phù hợp. Hiện trạng tuyến dự án điều chỉnh chủ yếu bám theo đường đất
hiện trạng, không đào sâu đắp cao vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa
Thầy tính toán lại tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp.
2. Về tên gọi của dự án: Hiện hướng tuyến dự án điều chỉnh có điểm đầu
tại Km52, QL14C, điểm cuối dự án kéo dài đến đồn biên phòng 709 mới, không
còn kết nối với Tỉnh lộ 674 vì vậy đề nghị xem xét lại tên gọi của dự án cho phù
hợp.
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Trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải, ngày 03 tháng 8 năm 2020,
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã có Văn bản giải trình, làm rõ một số nội
dung về điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường giao thông tiếp
(tại Công văn số 1586/UBND-TH ngày 03 tháng 8 năm 2020) và được Sở Giao
thông vận tải thống nhất tại Công văn số 1181/SGTVT-KHTC ngày 04 tháng 8
năm 2020.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương:
Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên
giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy có tổng mức đầu tư 249.939 triệu đồng, được
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông
báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016 và được Ủy ban nhân dân tỉnh
giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 22
tháng 8 năm 2016; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số
1293/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016. Trong quá trình triển khai thực
hiện dự án, đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc như sau:
- Về quy mô đầu tư: Do hướng tuyến của dự án cắt ngang qua khu vực đất
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn TH để thực
hiện Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum
(tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020), làm ảnh hưởng
đến hiệu quả dự án khi đi vào khai thác, sử dụng. Vì vậy, việc điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án trên là cần thiết.
- Về tiến độ thực hiện dự án: Năm 2017, dự án được Trung ương bố trí
2.111 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Đến năm 2020, Dự án
mới được Trung ương bố trí 2.889 triệu đồng để triển khai thực hiện khởi công
mới tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020. Do vậy, để đảm
bảo tuân thủ quy định của Luật đầu tư công, thì việc điều chỉnh, bổ sung thời
gian thực hiện và tiến độ thực hiện của dự án là cần thiết.
Do quy mô đầu tư và tiến độ thực hiện dự án có sự khác biệt so với chủ
trương đầu tư được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, nên cần
phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án
theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình
thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của
Chính phủ.
3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Dự
án trên phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa
Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 891/QĐUBND ngày 31 tháng 10 năm 2013.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:
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Các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư không làm thay đổi tổng
mức đầu tư, do đó không làm thay đổi phân loại dự án. Dự án có tổng mức đầu
tư là 249.939 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B.
5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
Tính đến kế hoạch năm 2020, Dự án được bố trí 5.000 triệu đồng để thực
hiện, trong đó năm 2017, dự án được Trung ương bố trí 2.111 triệu đồng để thực
hiện công tác chuẩn bị đầu tư; năm 2020, Thủ tướng Chính phủ thống nhất điều
chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2.889 triệu đồng để triển
khai thực hiện dự án tại Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020
và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn để thực hiện tại Quyết
định số 617/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đối với phần vốn còn lại,
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp
có thẩm quyền bố trí để đầu tư hoàn thành dự án trong Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công và
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 03 tháng
6 năm 2020.
6. Các nội dung cần điều chỉnh trong Quyết định phê duyệt chủ
trương đã được phê duyệt:
Qua xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, quy mô đầu tư
và tiến độ thực hiện dự án có sự thay đổi, cần điều chỉnh trong chủ trương đầu tư
dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Thông báo số
41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016, như sau:
Nội dung

Quy mô đầu tư

Thời gian bắt đầu
thực hiện

Đã phê duyệt tại Thông
báo số 41/TB-HĐND
ngày 17/8/2016

Đề nghị điều chỉnh, bổ
sung

Đường giao thông cấp V
miền núi, chiều dài tuyến
khoảng 28km, nền đường
rộng 6,5m; mặt đường
rộng 3,5m; công trình
thoát nước và hệ thống an
toàn giao thông.

Đường giao thông cấp V
miền núi, chiều dài tuyến
mới sau khi điều chỉnh
khoảng 21km (điểm đầu
giao với quốc lộ 14C tại km
52+500, điểm cuối giao với
đường Tuần tra biên giới
gần đồn Biên phòng 709
mới); nền đường rộng 6,5m;
mặt đường rộng 3,5m; công
trình thoát nước và hệ thống
an toàn giao thông.

Từ năm 2017
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Đã phê duyệt tại Thông
báo số 41/TB-HĐND
ngày 17/8/2016

Nội dung

Đề nghị điều chỉnh, bổ
sung
04 năm

Thời gian thực hiện

Từ năm 2020-2023

Tiến độ thực hiện

(Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Quyết định phê duyệt
chủ trương đầu tư dự án tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm
2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)
7. Phân kỳ đầu tư:
Trên cơ sở dự kiến tổng mức đầu tư của dự án và tiến độ thực hiện dự, Dự
án dự kiến phân kỳ bố trí kế hoạch thực hiện như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT

Năm

Tổng số

Nguồn vốn ngân
sách Trung ương

Tổng số

249.939

249.939

1

Năm 2017 (chuẩn bị đầu tư)

2.111

2.111

2

Năm 2020

2.889

2.889

3

Năm 2021

80.000

80.000

4

Năm 2022

80.000

80.000

5

Năm 2023

84.939

84.939

8. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:
Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật đầu tư công, thẩm quyền
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. KẾT LUẬN
Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với
Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy như đề xuất
của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy là phù hợp với tình hình thực tế và cần
thiết, đồng thời không làm tăng tổng mức đầu tư đã được duyệt. Do vậy, Dự án
đủ điều kiện để điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính
đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh
chủ trương dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra
biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).
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Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND huyện Sa Thầy;
- Lưu: VT, TH, NTQ.

Phan Văn Thế
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