
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /BC-SKHĐT Kon Tum, ngày       tháng      năm 2021 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định  

 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất 

và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 961/TTr-CĐCĐ (kèm theo 

Báo cáo số 960/BC-CĐCĐ) ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ 

sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Sau 

khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án 

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 961/TTr-CĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng 

cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum; 

2. Báo cáo số 961/BC-CĐCĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng 

cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum; 

3. Báo cáo số 515/BC-CĐCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị về 

chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết 

bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum”; 

4. Ý kiến tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

468/SGDĐT-QLGDCN ngày 24 tháng 3 năm 2021; Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tại các Công văn số: 405/SLĐTBXH-DN ngày 22 tháng 3 năm 2021; 

524/SLĐTBXH-DN ngày 12 tháng 4 năm 2021; Sở Tài chính tại Công văn số 

969/STC-TCĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021; Sở Xây dựng tại các Công văn số: 

385/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021; 522/SXD-PTĐTHTKT ngày 

12 tháng 4 năm 2021. 
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5. Biên bản kiểm tra của Liên ngành Sở Xây dựng – Sở Tài chính – Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum ngày 05 tháng 6 năm 2020 đánh giá hiện trạng 

các hạng mục công trình thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

6. Biên bản kiểm tra của Liên ngành Sở Xây dựng– Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum ngày 21 tháng 7 năm 2020 đánh giá hiện trạng Nhà màng thông 

minh giá rẻ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

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 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon 

Tum. 

4. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự 

án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

5. Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025. 

6. Biên bản kiểm tra ngày 29 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp kiểm tra các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

7. Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum. 

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 Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính và Sở Xây dựng. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 
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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: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum tại thành phố Kon Tum (Phường Ngô Mây, Phường Duy Tân, 

Phường Quyết Thắng và Phường Nguyễn Trãi). 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 162.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025 (nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý). 

9. Thời gian thực hiện: 04 năm. 

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giáo dục. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới. 

12. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 

chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (tại Tờ 

trình số 368/TTr-CĐCĐ và Báo cáo số 367/BC-CĐCĐ ngày 09 tháng 3 năm 

2021). Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy 

ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở 

Tài chính và Sở Xây dựng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Tại Báo cáo số 81/BC-CĐCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 về đánh giá thực 

trạng và hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, giai 

đoạn 2018-2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã đưa ra một số tồn 

tại của nhà trường. Cụ thể: 

* Về công tác tuyển sinh: 

- Kết quả tuyển sinh, đào tạo các lớp chính quy (cao đẳng, trung cấp) chưa 

đạt chỉ tiêu (Cao đẳng: 674 ; Trung cấp: 511 ). 

- Nguyên nhân: Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhu 

cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

trong tỉnh ít; thu nhập bình quân của người dân còn thấp, đời sống gặp nhiều 

khó khăn; điểm đầu vào trong những năm gần đây của nhiều trường đại học 
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tương đối thấp, tâm lý của phần lớn phụ huynh có con là học sinh đã tốt nghiệp 

THPT thích theo học ở các trường đại học ở các thành phố lớn nên dẫn đến 

nguồn tuyển sinh hạn chế. 

* Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo: 

Cơ sở vật chất của Trường được hình thành từ các cơ sở GDNN và đào tạo 

giáo viên trước đây. Hiện nay một số hạng mục cơ sở vật chất của Trường ngày 

càng xuống cấp, chưa đáp ứng được các nhu cầu học tập của HSSV; thiếu các 

phòng thực hành, thực tập cho HSSV.  

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành Báo cáo số 39/BC-SGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2021 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo gửi Sở Nội vụ. Theo đó, đề 

nghị giải thể đối với các Trung tâm GDNN-GDTX không đủ biên chế theo quy 

định tại Điều 5 Nghị định 120/NĐ-CP của Chính phủ, gồm Trung tâm GDNN-

GDTX các huyện: Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Glei. Đồng thời, bàn giao cơ sở 

vật chất và tài sản khác về Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Do đó, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề xuất 

chủ trương đầu tư của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xem xét đến quy mô tuyển sinh và ngành nghề trong định hướng phát 

triển và thực tiễn tuyển sinh, đào tạo qua các năm qua. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

2.1. Tại Công văn số 405/SLĐTBXH-DN ngày 22 tháng 3 năm 2021 (Ý 

kiến lần 1) 

Đề nghị ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đối với 04 nghề trọng 

điểm cấp quốc gia(1) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt(2)  

nhẳm tăng năng lực thực hiện Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, 

sinh viên vùng Tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam sau khi được 

Chính phủ phê duyệt. 

2.2. Tại Công văn số 524/SLĐTBXH-DN ngày 12 tháng 4 năm 2021 (Ý 

kiến lần 2). 

Cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo tiếp thu, giải trình số 515/BC-CĐCĐ 

ngày 01 tháng 4 năm 2021, trong đó ưu tiên nguồn vốn đầu tư thực hiện các nội 

dung cần khắc phục những tồn tại, hạn chế về điều kiện cơ bản bảo đảm cho 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo kết quả kiểm tra ngày 30 tháng 11 năm 

2020 của Đoàn kiểm tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu ra. 

3. Sở Tài chính: 

                                                 
(1) Trồng trọt; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Chế tạo thiết bị cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử. 
(2) Quyết định số 1836/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 
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Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(3) đã dự kiến bố trí 

cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 75.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền 

sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý để thực hiện cải tạo, 

nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư phối hợp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án theo quy định và phân 

bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng nguồn thu tiền sử dụng 

đất hàng năm trong giai đoạn 2021 -2025. 

4. Sở Xây dựng: 

4.1. Tại Công văn số 385/SXD-PTĐTHTKT ngày 22 tháng 3 năm 2021 

(Ý kiến lần 1) 

a. Sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là cần thiết.  

b. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

b.1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực đào tạo của trường, đáp ứng mục 

tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum là phù hợp. 

b.2. Quy mô đầu tư: Loại công trình dân dụng, công trình cấp II.  

 * Phần cải tạo sửa chữa 

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị sửa chữa, cải tạo các hạng mục(4), Sở 

Xây dựng có ý kiến như sau: 

- Thống nhất nội dung đề xuất sửa chữa, cải tạo các hạng mục như đề nghị 

của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Tờ trình số 368/TTr-CĐCĐ 

(Kèm theo Báo cáo số 367/BC-CĐCĐ) ngày 09 tháng 3 năm 2021.  

- Về chi phí cải tạo, sửa chữa: Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo hiện 

nay chưa có suất đầu tư được công bố; khái toán tổng mức chi phí đầu tư tạm 

tính trên cơ sở nội dung, khối lượng sửa chữa, định mức đơn giá theo quy định 

hiện hành, Sở Xây dựng sẽ kiểm soát và có ý kiến cụ thể trong quá trình thẩm 

định thiết kế và dự toán công trình.  

* Đối với hạng mục đề xuất xây mới  

                                                 
(3) Tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(4) (1) Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất tại Trụ sở chính, địa chỉ: Tổ 3 - Phường Ngô Mây - TP Kon Tum gồm các 

hạng mục: Nâng cấp Đường nội bộ, sân bê tông (5.000m3); Cải tạo, sửa chữa giảng đường, hội trường, nhà thi 

đấu, sân thể thao (2.000m2); Sửa chữa khu làm việc, kí túc xá tại (1.500m2); Sửa chữa, xây dựng cổng, tường rào 

(1.000md); Sửa chữa, cải tạo nhà ăn; (2) Cải tạo, sửa chữa, xây dựng tại Cơ sở Khoa Nông – Lâm – Thủy sản và 

Khu thực nghiệm, địa chỉ: Tổ 10 - Phường Duy Tân – TP Kon Tum gồm các hạng mục: Sửa chữa, xây mới 

tường rào (1.260md); khoan giếng, lắp đặt hệ thống điện; Sửa chữa đường nội bộ, sân bê tông (1.200m3); phòng 

học (300m2); Sửa chữa, cải tạo nhà ăn; (3) Cải tạo, sửa chữa tại Khoa Y – Dược, địa chỉ: 347 đường Bà Triệu – 

Phường Quyết Thắng -TP Kon Tum gồm các hạng mục: Sửa chữa khu làm việc (408m2) phòng thực hành 

(600m2); (4) Cải tạo, xây dựng, sửa chữa tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm, địa chỉ: Tổ 4 Phường 

Nguyễn Trãi - TP Kon Tum bao gồm các hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp đường nội bộ, sân bê tông (2.000m3); 

Sửa chữa, xây mới tường rào (600md); Sửa chữa phòng học lý thuyết (1.310m2). 
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Qua nghiên cứu nội dung đề xuất đầu tư xây dựng mới(5), để có cơ sở xác 

định quy mô đầu tư Sở Xây dựng nhận thấy như sau: 

- Theo kết quả kiểm tra của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Biên bản làm 

việc ngày 29 tháng 11 năm 2020) giai đoạn 2017-2020 trường chỉ tuyển sinh 

được 20/61 ngành nghề. Để có cơ sở xác định các hạng mục đầu tư mới cần 

đánh giá rõ thực trạng số lượng ngành, nghề đào tạo, dự báo nhu cầu trong giai 

đoạn tới; thực trạng học sinh, sinh viên hiện trạng tương ứng với quy mô đào 

tạo; cơ sở tính toán, dự báo quy mô học sinh, sinh viên dự kiến đào tạo trong 

giai đoạn tới (theo báo cáo là 5.060 học sinh, sinh viên) làm cơ sở xác định quy 

mô đầu tư, cấp công trình.  

- Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Tài chính (tại  Văn bản số 4862/STC-

QLGCS ngày 28 tháng 12 năm 2020) hiện nay Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum đang quản lý, sử dụng 04 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất là 

308.235m2; tổng diện tích xây dựng nhà là 35.569 m2 (gồm 86 nhà các loại). Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với các Sở 

ngành rà soát lại nhu cầu thực tế sử dụng đất, cơ sở vật chất đối với phần dư 

thừa tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum do Kiểm toán Nhà nước xác 

định để xem xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo hình thức thu 

hồi; xây dựng phương án sắp xếp lại, bố trí sử dụng phù hợp trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đến nay Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum chưa hoàn thành công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở 

hoạt động được giao quản lý sau khi sát nhập.  

Từ các lý do nêu trên, đề nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thực 

hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất hiện có để xây dựng phương án sử 

dụng cho phù hợp, làm cơ sở đề xuất các hạng mục đầu tư xây dựng mới. 

b.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Trong phạm vi các khu đất do Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đang quản lý, sử dụng. 

c. Sự phù hợp quy hoạch xây dựng: 

Dự án được thực hiện trong khuôn viên các khu đất do Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum đang quản lý, sử dụng là phù hợp. Tuy nhiên, cần bổ sung 

bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng, phương án tổng mặt bằng sơ bộ dự kiến đầu tư 

                                                 
(5) (1) Đầu tư xây dựng mới 2 Block nhà làm việc, giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, Thư viện 

quy mô 7 tầng, phòng nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học, môi trường, mỗi Block có diện tích 10m x 

70m x 7 = 4.900m2/Block tại Trụ sở chính (địa chỉ: Tổ 3 - Phường Ngô Mây - TP Kon Tum); (2) Đầu tư xây 

dựng mới 1 Block phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm 4 tầng tại Khoa Nông – Lâm – Thủy sản và 

Khu thực nghiệm (địa chỉ: Tổ 10 - Phường Duy Tân - TP Kon Tum), với diện tích: 1 Block x 10m x 60m x 3 

tầng = 1.800m2; (3) Đầu tư xây dựng Khu thực nghiệm nuôi, trồng thủy sản 1500m2 tầng tại Khoa Nông – Lâm – 

Thủy sản và Khu thực nghiệm (địa chỉ: Tổ 10 - Phường Duy Tân - TP Kon Tum), gồm: Khu nhân giống, ươn 

giống diện tích 20m x 25m x 1m = 500m2; Khu nuôi thử nghiệm các loại cá nước ngọt diện tích 20m x 25m x 

1m = 500m2; Khu nuôi thử nghiệm các loại thủy sản nước ngọt khác 20m x 25m x 1m = 500m2; (4) Đầu tư xây 

dựng mới 1 Block Thư viện 2 tầng, diện tích 10 x 30 m x 2 = 600m2/Block tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các 

trung tâm; (5) Nhà màng công nghệ cao đạt chuẩn trồng cây giống nuôi cây mô. 
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xây dựng (đối với các hạng mục xây mới); trong đó xác định cụ thể vị trí, diện 

tích các công trình hiện trạng, dự kiến tháo dỡ, giữ lại và các công trình đầu tư 

xây dựng mới, làm cơ sở để tính toán sự phù hợp về mặt quy hoạch xây dựng 

(mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao...) 

d. Về dự kiến tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư đề xuất (khoảng 172 tỷ 

đồng) cao hơn dự kiến kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 (khoảng 162 tỷ đồng). Ngoài ra, theo dự kiến thì trong giai 

đoạn 2021-2025 dự kiến phân bổ ngân sách khoảng 75 tỷ đồng (tương ứng 

khoảng 43,6% nhu cầu đầu tư). Đề nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

rà soát, cân đối nguồn vốn thực hiện dự án theo từng giai đoạn cho phù hợp, tính 

toán cụ thể khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện dự án đảm bảo tiến 

độ, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. 

e. Về hình thức thực hiện dự án: Đề nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum nghiên cứu các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại 

khoản 2, điều 62 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ để đề xuất, báo cáo người quyết định đầu 

tư xem xét, quyết định. 

4.2. Tại Công văn số 522/SXD-PTĐTHTKT ngày 12 tháng 4 năm 2021 (Ý 

kiến lần 2): 

Việc nghiên cứu đề xuất dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung 

trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum nhằm đảm bảo điều 

kiện về cơ sở vật chất, phòng học – xưởng thực hành và thiết bị, dụng cụ đào tạo 

theo quy định về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành là cần thiết. 

Tuy nhiên, hiện nay Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đang quản lý, 

sử dụng 04 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích đất là 308.235m2; tổng diện tích 

xây dựng nhà là 35.569 m2 (gồm 86 nhà các loại). Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề 

nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với các sở ngành rà soát lại nhu cầu 

thực tế sử dụng nhà đất, cơ sở vật chất đối với phần dư thừa tại Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum do Kiểm toán Nhà nước xác định để xem xét, lập 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo hình thức thu hồi.  

Từ những lý do nêu trên, Sở Xây dựng nhận thấy việc nghiên cứu, đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án chỉ nên thực hiện sau khi đơn vị đã rà soát lại nhu cầu 

thực tế sử dụng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất 

theo quy định Luật Quản lý tài sản công và phù hợp với thực tế, tránh gây lãng 
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phí, không phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng. 

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị (lần 1 và lần 2), Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum đã có Báo cáo số 515/BC-CĐCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2021 về 

việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị về chủ trương đầu tư dự án “Cải 

tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum”, đồng thời, hoàn thiện chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 

587/TTr-CĐCĐ (kèm theo Báo cáo số 585/BC-CĐCĐ) ngày 09 tháng 4 năm 

2021.  

5. Ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 

1324/VP-KTTH ngày 13 tháng 5 năm 2021): 

- Tạm thời chưa xem xét chủ trương đầu tư dự án: “Cải tạo, nâng cấp cơ sở 

vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum” cho 

đến khi hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ sở nhà đất hiện có của trường theo 

quy định. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên, trình thẩm 

định, phê duyệt khi đủ điều kiện và đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn theo 

quy định; trong đó chú ý rà soát, tính toán quy mô đầu tư phù hợp với quy mô 

tuyển sinh thực tế, đồng thời đề xuất triển khai dự án trong phạm vi mức vốn dự 

kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi phương án 

tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được phê duyệt (tại Quyết định 

số 229/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2021) và qua rà soát, Trường Cao đẳng 

Cộng đồng đã hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư Dự án nêu trên tại Tờ 

trình số 961/TTr-CĐCĐ (kèm theo Báo cáo số 960/BC-CĐCĐ) ngày 11 tháng 6 

năm 2021.  

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được thành lập(6) và chính thức đi 

vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập các trường: 

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trung cấp 

Y tế Kon Tum và Trung cấp nghề Kon Tum. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum là cơ sở giáo dục nghề nghiệp duy nhất của tỉnh có chức năng đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp và các trình độ khác. Hiện nay hệ 

                                                 
(6) Theo Quyết định số 1671/QĐ- BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội. 
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thống cơ sở vật chất của trường ngày càng xuống cấp do nhiều năm không được 

đầu tư, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên; thiếu các 

phòng thực hành, thực tập cho học sinh sinh viên. Trang thiết bị, phương tiện 

đào tạo của trường chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong đào tạo và thiếu đồng bộ; 

phần lớn thiết bị đã quá cũ, lạc hậu. So với yêu cầu thực tế thì thiết bị đào tạo, 

thiết bị hỗ trợ dạy học của nhà trường hiện nay đang ở mức dưới tối thiểu, còn 

rất hạn chế và bất cập so với quy mô, lưu lượng đào tạo trước mắt và trong thời 

gian tới. Mặt khác, do yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nên các bộ, 

ngành liên quan đã thường xuyên nâng chuẩn, định mức cơ sở vật chất, thiết bị 

đào tạo mà nhà trường không thể đáp ứng ngay được. Những yếu tố này đã làm 

giảm sức hút của xã hội đối với nhà trường trong thời gian qua. Do đó việc đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang 

thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là hợp lý; với mục tiêu nâng cao 

năng lực, chất lượng, tạo sức hút của xã hội đối với nhà trường (nhất là đối với 

những cơ sở y tế, giáo dục); góp phần tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực có tay nghề cao của tỉnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo tại 

chỗ, hướng nghiệp – phân luồng sang học nghề. 

Theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 phê duyệt 

phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; các cơ sở nhà đất 

hiện có của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được giữ lại tiếp tục sử 

dụng. Do đó Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã hoàn thiện hồ sơ dự án 

Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng 

đồng theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1324/VP-KTTH ngày 13 tháng 5 năm 2021. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ 

sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đảm 

bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng dự án nằm trong khuôn 

viên đất đã quy hoạch mở rộng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum nên 

phù hợp với quy hoạch; phù hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020). 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm 

C: Dự án có tổng mức đầu tư 162.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp 

với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019. 
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5. Mục tiêu đầu tư: nhằm đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật 

chất; mua sắm trang thiết bị dạy học, thiết bị đào tạo, thiết bị hỗ trợ nhằm nâng 

cao năng lực đào tạo của Trường, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo 

nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum. 

6. Quy mô đầu tư:  

* Cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:  

- Sửa chữa Trụ sở chính, địa chỉ (Tổ 3 - Phường Ngô Mây): Sửa chữa 

đường nội bộ, sân bê tông 5.000m2; Cải tạo, sửa chữa giảng đường, hội trường, 

nhà thi đấu, sân thể thao 2.000m2; Sửa chữa khu làm việc, kí túc xá 1.500m2; 

Sửa chữa, xây dựng cổng, tường rào khoảng 1.000m. 

- Sửa chữa, xây dựng tại cơ sở Khoa Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực 

nghiệm (Tổ 10 - Phường Duy Tân): Sửa chữa, xây mới tường rào khoảng 

1.260m; khoan giếng, lắp đặt hệ thống điện; Sửa chữa đường nội bộ, sân bê tông 

1.200m2; phòng học 300m2. 

- Sửa chữa Khoa Y - Dược (347 đường Bà Triệu): Sửa chữa khu làm việc 

408m2; phòng thực hành 600m2. 

- Sửa chữa Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm (Tổ 2 - Phường 

Nguyễn Trãi): Sửa chữa, nâng cấp đường nội bộ, sân bê tông 2.000m2; Sửa 

chữa, xây mới tường rào 600m; Sửa chữa phòng học lý thuyết 1.310m2. 

- Sửa chữa nhà ăn tại Trụ sở chính và Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các 

Trung tâm. 

- Xây dựng mới 2 Block nhà làm việc, giảng đường, phòng thực hành, 

phòng thí nghiệm, thư viện quy mô 7 tầng, phòng nghiên cứu - ứng dụng công 

nghệ sinh học, môi trường, mỗi Block có diện tích khoảng 4.900m2 tại Trụ sở 

chính (Tổ 2 - Phường Ngô Mây). 

- Đầu tư xây dựng mới 1 Block phòng học, phòng thực hành, phòng thí 

nghiệm 4 tầng tại Khoa Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - 

Phường Duy Tân), diện tích khoảng 1.800m2. 

- Xây dựng Khu thực nghiệm nuôi, trồng thủy sản khoảng 1500m2 tại Khoa 

Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - Phường Duy Tân), gồm: 

Khu nhân giống, ươm giống diện tích 500m2; Khu nuôi thử nghiệm các loại cá 

nước ngọt diện tích 500m2; Khu nuôi thử nghiệm các loại thủy sản nước ngọt 

khác 500m2. 

- Xây dựng mới 1 Block Thư viện 2 tầng, diện tích 600m2 tại Khoa Kỹ 

thuật - Công nghệ và các trung tâm. 

- Nhà màng công nghệ cao đạt chuẩn trồng cây giống nuôi cây mô. 

* Mua sắm thiết bị đào tạo, thiết bị hỗ trợ: 
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- Thiết bị đào tạo các ngành, nghề, nhóm ngành, nghề đào tạo có nhu cầu 

thiết bị theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh 

và xã hội ban hành7.  

- Lắp đặt trang thiết bị tại các phòng học, xưởng thực hành. 

- Thiết bị công nghệ Công nghệ sinh học, trồng, chế biến dược liệu, kỹ 

thuật môi trường. Mua sắm thiết bị Thư viện. Thiết bị phòng làm việc của Ban 

Giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường. Thiết bị mạng, phần mềm 

và hạ tầng công nghệ thông tin. 

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 162.000 triệu đồng.  

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 

2021 - 2025, nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

- Khả năng cân đối vốn:  

Dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có tổng mức đầu tư là 162.000 triệu đồng, đã có 

trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon 

Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2020.  

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021- 2025 dự kiến chỉ cân đối bố trí được 

75.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý để đầu tư dự án. Số 

vốn này ưu tiên bố trí cải tạo, nâng cấp cơ sở chính và đầu tư trang thiết bị đào 

tạo. Đối với nhu cầu vốn còn lại (khoảng 87.000 triệu đồng), căn cứ quy định tại 

khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố 

trí từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 cho dự án. Trong quá trình triển 

khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác 

(như nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn huy động tài trợ từ các tổ chức, doanh 

nghiệp, các nguồn viện trợ…) cho dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Nếu được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương 

đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm 

quyền bố trí kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và đề xuất ưu tiên bố trí vốn trong giai đoạn sau năm 2025 để triển khai 

thực hiện dự án theo tiến độ. 

                                                 
7 Gồm các ngành, nghề/nhóm ngành, nghề: Hàn; May thời trang; Vận hành điện trong nhà máy thủy điện; Nề cốt 

thép; Kế toán; Quản trị khách sạn; Hướng dẫn du lịch; Nghiệp vụ lễ tân; Du lịch cộng đồng; Chăn nuôi - Thú y; 

Công nghệ thực phẩm; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Lâm sinh; Thiết bị thí nghiệm, dùng chung cho các ngành 

nghề đào tạo; Thiết bị đào tạo các ngành mầm non, nghệ thuật. 
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9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư: 

a) Phân kỳ đầu tư:  

Do giai đoạn 2021-2025 chỉ dự kiến bố trí khoảng 75.000 triệu đồng/tổng 

mức đầu tư là 162.000 triệu đồng, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân kỳ 

đầu tư như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 

Nguồn vốn thực 

hiện theo Tổng 

mức đầu tư 

Trong đó: Nguồn 

thu sử dụng đất 

cấp tỉnh quản lý 

giai đoạn 2021 - 

2025 

Nguồn ngân sách 

tỉnh giai đoạn 

2026-2030 và các 

nguồn vốn hợp 

pháp khác 

Tổng cộng 162.000 75.000 87.000 

Năm thứ nhất 35.000   

Năm thứ hai 40.000   

Năm thứ ba 40.000   

Năm thứ tư  47.000   

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới. 

11. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum tại thành phố Kon Tum (Phường Ngô Mây, Phường Duy Tân, Phường 

Quyết Thắng và Phường Nguyễn Trãi). 

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi dự án được đầu tư hoàn thành 

và đưa vào sử dụng sẽ tăng cường các nguồn lực nhằm đa dạng hóa các ngành, 

nghề đào tạo, giúp người học có nhiều lựa chọn trong việc học nghề sau khi tốt 

nghiệp ở bậc học phổ thông, phân luồng từ trung học cơ sở. 

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, 

chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường 

và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

13. Các ý kiến khác:  

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1324/VP-KTTH ngày 13 tháng 5 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng 

dẫn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án trên; trong đó rà soát, tính toán quy mô đầu tư phù hợp với quy mô 

tuyển sinh thực tế, đồng thời đề xuất triển khai dự án trong phạm vi mức vốn 

dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Nghị quyết số 
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69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 

vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có 

tổng mức đầu tư 162.000 triệu đồng, trong đó dự kiến bố trí kế hoạch vốn 

trong giai đoạn 2021-2025 là 75.000 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất).  

Tuy nhiên qua rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự 

nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và danh mục thiết bị đào tạo cho 

từng nghề đào tạo do theo các quy định của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội(8) ; quy mô, ngành nghề đào tạo của nhà trường sau khi điều 

chỉnh, bổ sung theo các định hướng, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh(9) và kết 

quả kiểm tra đánh giá hiện trạng các hạng mục của Đoàn kiểm tra Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp, kết quả kiểm tra liên ngành Sở Xây dựng – Sở Tài chính 

–  Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum đề nghị chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ 

sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có tổng mức đầu tư 

162.000 triệu đồng tại Tờ trình số 961/TTr-CĐCĐ (kèm theo Báo cáo số 

960/BC-CĐCĐ) ngày 11 tháng 6 năm 2021, bằng với tổng mức đầu tư theo dự 

kiến tại Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  

Theo đề xuất của nhà trường, việc thực hiện dự án với tổng mức 162.000 

triệu đồng nhằm mục tiêu đầu tư hệ thống từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị 

được đồng bộ, liên kết, đáp ứng được nhu cầu hiện tại của nhà trường. Khi dự án 

hoàn thành, các hạng mục được đưa vào sử dụng cùng lúc, phục vụ cho công tác 

đào tạo các ngành nghề; tránh tình trạng khi giảm quy mô đầu tư khiến các hạng 

mục dở dang, không đảm bảo theo các quy chuẩn từng ngành nghề được Chính 

phủ quy định. Từ đó dần nâng cao chất lượng và vị thế, sức hút của nhà trưởng 

(nhất là đối với những cơ sở y tế, giáo dục) trong thị trường đào tạo nghề, phấn 

đấu xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

vào năm 2022 và đầu tư xây dựng Trường thành trường chất lượng cao theo 

định hướng Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 

24/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum.  

Qua xem xét mục tiêu và quy mô dự án, việc đề xuất dự án tổng mức đầu 

tư 162.000 triệu đồng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là có cơ sở. 

Việc đầu tư dự án đảm bảo đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành 

về đào tạo nghề; phù hợp với các định hướng phát triển các ngành nghề, phát 

triển nguồn nhân lực của tỉnh. Do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với 

                                                 
8 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ; Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

9 Trường thành lập thêm một số hoạt động dịch vụ và mở một số mã ngành mới  

các (16 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 19 nghề đào tạo trình độ trung cấp, 16 nghề đào tạo trình độ sơ 

cấp, với quy mô đào tạo khoảng 5.060 HS, SV) 
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phương án tổng mức đầu tư do đơn vị trình thẩm định. Nếu được Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đề xuất ưu tiên bố 

trí vốn trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ, như 

nội dung đã nêu tại phần thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án ở 

phần trên. 

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án 

nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 162.000 triệu đồng nên thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy 

chế số 01-QC/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020), do dự án đã có trong dự kiến 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ 

trương đầu tư. 

V. KẾT LUẬN 

Việc đề xuất đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung 

trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là cần thiết. Hồ sơ trình 

thẩm định chủ trương đầu tư Dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện 

thực hiện các bước tiếp theo. 

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. 

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo). 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

- Lưu: VT, TH, NLHA. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 

 


		2021-06-19T18:18:18+0700
	Ngô Việt Thành


		2021-06-20T08:32:43+0700


		2021-06-20T08:32:46+0700


		2021-06-20T08:32:46+0700


		2021-06-20T08:32:46+0700


		2021-06-20T08:33:29+0700




