UBND TỈNH KON TUM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 89 /BC-SKHĐT

Kon Tum, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; thẩm định nguồn
vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án: Đƣờng vào thôn 8, xã Đăk Tơ
Lung, huyện Kon Rẫy
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 9
tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc xin thẩm định
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung,
huyện Kon Rẫy. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm
định Báo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân
đối vốn đối với dự án trên 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 38/TTr-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Kon Rẫy về việc xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự
án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.
2. Báo cáo số 91a/BC-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Kon Rẫy về Kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương;
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung,
huyện Kon Rẫy.
3. Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Kon Rẫy về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình:
Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.
4. Văn bản số 387/UBND-TH ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Kon Rẫy V/v tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, gó ý của các
cơ quan về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường vào
thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.
5. Ý kiến của các đơn vị: Sở Xây dựng tại Công văn số 300/SXDPTĐTHTKT, ngày 09 tháng 03 năm 2020; Sở Tài chính tại Công văn số
727/STC-TCĐT, ngày 10 tháng 03 năm 2020 và Sở Giao thông vận tải tại Công
văn số 298/SGTVT-KHTC, ngày 09 tháng 03 năm 2020.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công năm 2019;
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2. Nghị định 40/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. 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;
4. Thông báo số 1098-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019 về Kết luận của
Ban Thường vụ Tỉ nh ủy về chủ trương đầu tư các dự án của Công ty cổ phần tập
đoàn TH trên đị a bàn tỉ nh Kon Tum;
5. Công văn số 3096/UBND-KTTH ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hỗ trợ triển khai thủ tục các dự án của Công
ty CP tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh;
6. Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả và nhà
máy chế biến hoa quả kết hợp với du lịch trang trại tỉnh Kon Tum của công ty
TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên.
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 Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Giao
thông vận tải.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ
QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.
2. Dự án nhóm: C
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 Kon Rẫy.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Ruồng - Đăk Tơ Lung, huyện Kon
Rẫy, tỉnh Kon Tum.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 35.999,837 triệu đồng.
Trong đó nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ
đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể và dự kiến bố trí vốn như sau:
Đơn vị tính: Đồng
TT

Năm

Tổng mức đầu
tƣ

Ghi chú
2

Năm thứ nhất (năm 2020 thực hiện
hợp phần 1)
Năm tiếp theo (sau năm 2020 thực
02
hiện hợp phần 2)
Tổng số
01

25.000.000.000
10.999.837.000

Ngân sách tỉnh
ưu tiên bố trí
Ngân sách
huyện đối ứng

35.999.837.000

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đối
ứng.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:
Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI
HỢP
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số
22/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc xin thẩm định Báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện
Kon Rẫy (kèm theo Báo cáo số 42/BC-UBND và Báo cáo số 43/BC-UBND ngày
26 tháng 02 năm 2020). Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch
và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến các đơn vị (Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở
Giao thông vận tải) về chủ trương đầu tư dự án nêu trên tại Công văn số
415/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 03 năm 2020. Đến nay, các sở, ngành liên quan
đã có ý kiến tham gia(1); Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp một số ý kiến tham gia
của các đơn vị như sau:
1. Ý kiến Sở Tài chính:
Theo báo cáo của huyện Kon Rẫy, việc đầu tư dự án nhằm từng bước xây
dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, hoàn
chỉnh hệ thống giao thông huyện, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong
vùng và sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp. Đơn vị dự kiến tổng mức đầu tư của dự
án 35.999,8 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư ngân sách tỉnh 25.000 triệu đồng
và đối ứng ngân sách huyện. Tuy nhiên, tại báo cáo của đơn vị chưa nêu rõ cơ sở
pháp lý vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án.
Để đảm bảo tính khả thi của nguồn vốn trước khi trình Ủy ban nhân dân
tỉnh cho chủ trương đầu tư của dự án trên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối
hợp với đơn vị xác định cơ sở pháp lý và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh hỗ
trợ và báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư cho dự án theo quy
định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan.

(1)

Sở Xây dựng tại Công văn số 300/SXD-PTĐTHTKT, ngày 09 tháng 03 năm 2020; Sở Tài chính tại Công
văn số 727/STC-TCĐT, ngày 10 tháng 03 năm 2020 và Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 298/SGTVTKHTC, ngày 09 tháng 03 năm 2020.
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2. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải:
Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy chưa có trong Quy
hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2035 được duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày
07/10/2016 của UBND tỉnh.
Điểm đầu của dự án đấu nối với Quốc lộ 24, tuy nhiên trong báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư chưa thể hiện cụ thể lý trình đấu nối , đề nghị bổ sung để
có cơ sở tham gia ý kiến sự phù hợp với Quy hoạch các điểm đấu nối vào các
quốc lộ trên địa bàn tỉ nh Kon Tum được duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND
ngày 30/9/2014 của UBND tỉ nh Kon Tum.
Chưa có luận chứng kinh tế kỹ thuật về việc lựa chọn quy mô đầu tư (cấp
đường, bề rộng nền mặt đường, kết cấu áo đường làm mới và tăng cường). Việc
lựa chọn cấp hạng kỹ thuật tuyến đường phải phù hợp với chức năng của đường,
lưu lượng, tải trọng trục xe theo TCVN 10380:2014 và Quyết định số 4927/QĐBGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn
quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới.
Tuyến đường có tổng mức đầu tư 35,99 tỷ đồng với chiều dài 4,46Km
(trong đó có đoạn đã có mặt đường BTXM) tương ứng với suất đầu tư 8,07 tỷ
đồng/Km. Qua so sánh, suất đầu tư đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện
Kon Rẫy là cao so với các công trình giao thông nông thôn khác đã đầu tư trên
địa bàn. Đề nghị chủ đầu tư rà soát lại tổng mức đầu tư của công trình đảm bảo
phù hợp với hình thức, quy mô đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng công trình.
3. Ý kiến của Sở Xây dựng:
a) Sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp.
b) Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:
- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng và sắp
xếp, bố trí dân cư; hỗ trợ hạ tầng bên ngoài hàng rào dự án để sẵn sàng tiếp nhận
dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là phù hợp .
- Quy mô đầu tư: Loại công trình giao thông nông thôn loại A; công trình
cấp IV. Các nội dung đề xuất đầu tư: Xây dựng tuyến đường với chiều dài
khoảng 4.467,50 m (điểm đầu: Giao với Quốc lộ 24; điểm cuối: Giáp xã Đăk Tơ
Lung); kết cấu mặt đường bê tông xi măng dày 22cm với quy mô nền đường: B=
6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường: 2x1,5m (gia cố lề 2x0,75m). Được chia
thành 02 hợp phần:
+ Hợp phần 1: Xây dựng mới từ Km1+ 455,88 đến cuối tuyến (Km4+
467,5).
+ Hợp phần 2: Nâng cấp, cải tạo mở rộng đoạn từ Quốc lộ 24 (điểm đầu)
đến Km1+ 455,88.
- Quy mô đầu tư đề xuất cơ bản phù hợp, tuy nhiên cần đánh giá bổ sung
một số nội dung sau:
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+ Đánh giá rõ hiện trạng hạ tầng hiện có đoạn nâng cấp cải tạo (hợp phần
2) làm cơ sở đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp.
+ Nêu khái quát hiện trạng sử dụng đất đoạn tuyến xây dựng mới (hợp
phần 1).
- Địa điểm và phạm vi đầu tư:
+ Địa điểm đầu tư: Tại các xã Đăk Ruồng, Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum.
+ Diện tích đất sử dụng khoảng 10,3 ha.
c) Sự phù hợp quy hoạch xây dựng:
Hồ sơ đề xuất dự án không kèm sơ đồ tuyến nên Sở Xây dựng chưa có cơ
sở đánh giá sự phù hợp về quy hoạch xây dựng. Đơn vị đề xuất dự án cần rà
soát, đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
d) Về tổng mức đầu tư: Chi phí đầu tư xây dựng là phù hợp với quy mô
đầu tư đề xuất.
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã tiếp
thu, giải trình cụ thể tại Công văn số 387/UBND-TH, ngày 13 tháng 4 năm
2020. Đồng thời, đã hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số
38/TTr-UBND, ngày 9 tháng 4 năm 2020 (kèm theo Báo cáo số 91a/BC-UBND
ngày 6 tháng 4 năm 2020 và Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 9 tháng 4 năm
2020).
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết đầu tƣ:
Trên cơ sở Kết luận của Ban Thường vụ Tỉ nh ủy về chủ trương đầu tư các
dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn TH trên đị a bàn tỉ nh Kon Tum tại Thông
báo số 1098-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019 và Biên bản ghi nhớ giữa Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Công ty cổ phần Tập đoàn TH , theo đó, Công ty
Cổ phần T ập đoàn TH đã thống nhất thực hiện dự án trồng cây ăn quả và xây
dựng nhà máy chế biến kết hợp du lịch trang trại tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon
Tum. Hiện nay, Dự án trồng cây ăn quả và Nhà máy chế biến hoa quả kết hợp
với du lịch trang trại tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây
Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết
định số 96/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020. Dự án sau đầu tư sẽ tạo việc
làm cho người dân trên địa bàn, góp phần nâng cao mức sống dân cư và thu
nhập cho người dân lao động; đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát
triển kinh tế của địa phương. Nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều
kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Kon Rẫy,
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng và sắp xếp, bố trí dân cư phù
hợp, góp phần hỗ trợ hạ tầng bên ngoài hàng rào dự án để khuyến khích doanh
nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
đồng thời khai thác tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, góp phần
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thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, đảm
bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Kon Rẫy nói riêng và tỉnh Kon Tum
nói chung. Do đó, việc đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện
Kon Rẫy là thực sự cần thiết.
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 40/2020/NĐCP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lƣợc; kế hoạch và quy hoạch có
liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch
Việc đầu tư xây dựng công trình này phù hợp với định hướng Quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Rẫy và Quy hoạch chung xây
dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 11 năm 2011; phù hợp
với Kết luận của Ban Thường vụ Tỉ nh ủy tại Thông báo số 1098-TB/TU ngày 12
tháng 11 năm 2019. Theo báo cáo giải trình của đơn vị tại Văn bản số
387/UBND-TH ngày 13 tháng 4 năm 2020, công trình phù hợp với Quy hoạch
tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐUBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 và phù hợp với Quy hoạch các điểm đấu
nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014.
4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 35.999,837 triệu đồng, thuộc lĩnh vực
giao thông. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Luật Đầu tư công thì đây là dự
án nhóm C.
5. Mục tiêu đầu tƣ:
Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ
tầng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Kon Rẫy; phục vụ nhu cầu đi lại
của nhân dân trong vùng và sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp.
Hỗ trợ hạ tầng bên ngoài hàng rào dự án để khuyến khích doanh nghiệp,
sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần
tạo việc làm cho người dân trên địa bàn, từng bước nâng cao mức sống dân cư
và thu nhập cho người dân lao động; đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6. Hình thức, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ:
a) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
b) Nội dung và quy mô đầu tư:
- Cấp, loại công trình: Cấp IV, công trình giao thông nông thôn loại A.
- Chiều dài tuyến đường khoảng 4.467,50m (điểm đầu: giao với Quốc lộ
24; điểm cuối: giáp xã Đăk Tơ Lung) với kết cấu mặt đường: BTXM đá
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1x2M300 dày 22cm, lót giấy dầu, cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm (Dmax25),
đất nền K98 dày 30cm; Bề rộng nền đường: 6.5m, bề rộng mặt đường: 3.5m, bề
rộng lề đường: 2x1,5m (gia cố lề 2x0.75m), hệ thống thoát nước ngang, thoát
nước dọc bằng bê tông và BTCT. Dự án được chia làm 02 hợp phần:
+ Hợp phần 1: Thực hiện công tác bồi thường, GPMB và triển khai đầu tư
xây dựng mới các hạng mục nền, mặt đường, gia cố lề và công trình thoát nước
dọc, ngang tại Km1+ 455.88 đến cuối tuyến (Km4+ 467.5).
+ Hợp phần 2: Thực hiện công tác bồi thường, GPMB và triển khai đầu tư
xây dựng nâng cấp, mở rộng đoạn từ Quốc lộ 24 đến Km1+ 455.88.
b) Địa điểm và phạm vi đầu tư: Diện tích đất sử dụng khoảng 10,3 ha, tại
xã Đăk Ruồng - Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ:
- Tổng mức đầu tư dự án khoảng 35.999,837 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư:
+ Ngân sách tỉnh: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019, 2020 (nếu có)
và nguồn cân đối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:
khoảng 25.000 triệu đồng.
+ Ngân sách huyện: phần chi phí còn lại.
8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh (khoảng 25.000 triệu đồng): Hiện nay,
nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 (bao gồm nguồn dự phòng của kế
hoạch trung hạn) đã phân bổ hết cho các chương trình, dự án nên không còn
nguồn để cân đối , bố trí cho dự án . Tuy nhiên, đây là dự án cấp bách , cần thiết
phải đầu tư theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉ nh ủy tại Thông báo số
1098TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2019, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy
ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí từ nguồn tăng thu, tiết
kiệm chi năm 2019, 2020 (nếu có) và từ nguồn cân đối ngân sách địa phương
trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nếu được cấp có
thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp
với Sở Tài chính rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm
quyền phân bổ vốn cho dự án khi cân đối được nguồn và bố trí trong Kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
b) Đối với Nguồn ngân sách huyện (phần còn lại): Hội đồng nhân dân
huyện Kon Rẫy đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã
Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 8 tháng 4
năm 2020. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án là 35.999,837 triệu đồng (trong
đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 25.000 triệu đồng và đối ứng từ ngân sách huyện là
10.999,837 triệu đồng). Do vậy, huyện Kon Rẫy có trách nhiệm bố trí đủ kế
hoạch vốn để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
9. Phân kỳ và tiến độ đầu tƣ:
a) Phân kỳ đầu tư:
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Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn nên Dự án được phân kỳ
thực hiện như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Trong đó
TT

Năm

Tổng số

Nguồn vốn ngân
sách tỉnh

Nguồn ngân sách
huyện

Tổng số

35.999,837

25.000

10.999,837

1

Năm thứ nhất

12.000

12.000

2

Năm thứ hai

23.999,837

13.000

10.999,837

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2020
10. Hình thức đầu tƣ của dự án: Xây dựng mới.
11. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội; xác định sơ bộ
hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội:
- Tác động về môi trường, xã hội của dự án: Đây là công trình đường giao
thông nông thôn được đầu tư xây dựng theo quy hoạch dựa trên tuyến đường đất
hiện trạng cũ nên không có tác động lớn đến vấn đề môi trường.
- Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án: Phục vụ nhu cầu đi
lại, vận chuyển hàng hóa của dân cư trong vùng và các vùng lân cận được thuận
lợi, ổn định, tăng cườn thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo,
góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời góp phần thực
hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Kon Rẫy nói
riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.
12. Các vấn đề khác: Không.
IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, đây là dự án nhóm C có
tổng mức đầu tư khoảng 35.999,837 triệu đồng, do đó thẩm quyền quyết định
chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.
V. KẾT LUẬN
Việc đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy là
cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy
đủ, đúng quy định, đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo. Sở Kế hoạch và
Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ
Lung, huyện Kon Rẫy.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương
đầu tư Dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy. Kính đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

8

(Có các dự thảo: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của
Sign by: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hội đồng nhân dân tỉnh gửi kèm theo)./.
Organization: Tỉnh Kon Tum
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Kon Rẫy;
- Đ/c Võ Văn Manh, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TH, LNAT.

Sign time: 14/04/2020 07:28:33

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Thế
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