1479/SKHĐT-TH 25/06/2020 16:06:33

BÁO CÁO
TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ Ý KIẾN THAM GIA CỦA ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Công văn /SKHĐT-TH ngày

/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã
gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Văn bản lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh về dự thảo hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ
sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020 tỉnh Kon Tum.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 178/BC-STP ngày 17 tháng 6 năm 2020) và ý kiến
của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình như sau:
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Nội dung góp ý

I

Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 178/BCSTP ngày 17 tháng 6 năm 2020)

Tiếp thu, giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết chỉ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội
đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 01 điều (Điều 1) của 01
Nghị quyết liên quan đến Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (Nghị quyết số
45/2019/NQ-HĐND). Vì vậy, để phù hợp với nội dung dự
kiến sửa đổi, bổ sung, tại tên gọi (trích yếu) của dự thảo Nghị
quyết nên biên tập lại như sau: “Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, điều chỉnh.
Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum”.
Bên cạnh đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết thể
hiện qua tiêu đề Điều 1 là chưa chính xác, bởi Điều 1 Nghị

quyết số 45/2019/NQ-HĐND không có khoản 1. Vì vậy, sau
khi điều chỉnh tên gọi (trích yếu) của dự thảo Nghị quyết
theo hướng nêu trên, đề nghị soạn thảo chỉnh lý tiêu đề Điều
1 và các nội dung có liên quan để đảm bảo tính thống nhất,
đúng quy định của dự thảo Nghị quyết.
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Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét, chỉnh lý tên gọi (trích yếu)
của dự thảo Nghị quyết với lý do đã được cơ quan thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, điều chỉnh.
trình bày tại mục 2 của Báo cáo này.
Đề nghị bổ sung căn cứ ban hành là: “Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”. Ngoài
ra, biên tập lại các căn cứ ban hành văn bản thứ tư, thứ năm,
thứ sáu như sau: “Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, điều chỉnh.
tháng 6 năm 2015”, “Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14
ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020”, “Căn
cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019
của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020”.
Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa tổ chức lấy ý kiến của cơ
quan, tổ chức có liên quan đối với dự thảo Nghị quyết; chưa
phối hợp tổ chức việc đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết
trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều
120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và thực hiện.
.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến các đồng chí Ủy
viên Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo hồ sơ trình Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết
số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum và đề nghị gửi về Sở Kế
hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 22 tháng 6 năm 2020.
Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2020, có 14/18 đồng chí Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến, trong đó, 11/14 đồng chí
thống nhất với dự thảo hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban

hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị
quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
II.1
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Ý kiến của Chánh văn phòng UBND tỉnh (tại Công văn số
1727/VP-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2020)
- Tại điểm b, khoản 1, mục I (trang 3) của dự thảo Tờ trình
có nêu nguyên nhân khách quan nên cần phải điều chỉnh lại
kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 để phù hợp với
thực tế như: “Có một số dự án cấp bách cần phải được bổ
sung thêm nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh để triển khai thực hiện; Có
một số dự án cần phải bổ sung vào kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 để phù hợp với quy định của
Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, bên cạnh đó,
nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác tham mưu bố trí trả
nợ vốn vay; Đến nay nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm
bảo để thực hiện kế hoạch năm 2020 theo tiến độ, nên phải
điều chỉnh sang sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương để đảm bảo thực hiện dự án, không gây ra nợ đọng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu và thực hiện bổ sung phụ lục
xây dựng cơ bản; Có một số dự án hoàn thành không sử chi tiết kèm theo.
dụng hết mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 - 2020 đã giao, hoặc một số dự án không có khả năng
triển khai thực hiện nguồn vốn được giao trong kế hoạch
trung hạn. Bên cạnh đó có một số dự án kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí còn thiếu
nhiều so với nhu cầu…”. Tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư
chưa phân tích rõ các nội dung này như: dự án cấp bách cần
bổ sung, dự án để trả nợ vốn vay,.. là các dự án nào; lý do để
điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn kế hoạch đầu tư công trung
hạn 2016-2020 cho các dự án. Do đó, đề nghị biên tập rõ
thêm về các các nội dung này (có thể làm phụ lục thuyết
minh) để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm thông tin.
Theo Biểu số 01 kèm theo Dự thảo Tờ trình thì Kế hoạch đầu Kế hoạch nguồn thu xổ sổ kiến thiết giai đoạn trung hạn 2016tư công giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh dự kiến sẽ phân bổ 2020 đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra (đến năm 2020 đã

hết nguồn dự phòng trong cân đối ngân sách địa phương
(nguồn xổ số kiến thiết) số tiền 32.746 triệu đồng cho các dự
án. Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý để phân bổ nguồn dự phòng
này.
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II.2

Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tại Công văn số
783/SGDĐT-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2020)

1

Đối với công trình Xây dựng bể bơi tại các trường học trên
địa bàn tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư 40.560 triệu đồng,
trong dự thảo Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 điều
chỉnh 36.100 triệu đồng, để thực hiện hoàn thành dự án, kính
đề nghị quý cấp không điều chỉnh (giữ nguyên Kế hoạch
trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được phê duyệt).

II.3

Ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường
Đề nghị bổ sung Danh mục Dự án Nâng cấp, bổ sung các
trang thiết bị quan trắc môi trường theo Nghị quyết số
15/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kon Tum và Quyết định số 397/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020
của UBND tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Nâng
cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường vào Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon
tum, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong năm 2020

được địa phương thực hiện phân bổ đạt 85,36%). Để chủ động
trong công tác phân bổ kế hoạch cho các dự án sau khi có nguồn
thu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phân bổ nguồn dự phòng
trong cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết) số
tiền 32.746 triệu đồng còn lại.

Theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm
2017, dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án
theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của
Chính phủ. Bên cạnh đó, dự án đã được địa phương phân bổ tại
các Nghị quyết: số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm
2016; số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; số
11/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019; số 45/2019/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 với tổng kế hoạch giai đoạn
trung hạn năm 2016-2020 là 36.100 triệu đồng. Sở Kế hoạch và
Đầu tư không thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn của dự
án trong đợt này mà giữ nguyên theo mức vốn đã được Hội đồng
nhân dân tỉnh giao (đảm bảo tiết kiệm 10%).

Hiện nay, kế hoạch năm 2020 nguồn cân đối ngân sách địa
phương theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg
bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư (10.000 triệu đồng). Đến nay
nguồn vốn vẫn chưa phân bổ chi tiết cho các dự án. Sở Kế hoạch
và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp dự án Nâng cấp, bổ sung các trang
thiết bị quan trắc môi trường vào công tác chuẩn bị đầu tư năm
2020 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm
2020 cho dự án.

