
HĐND TỈNH KON TUM 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-BKTNS Kon Tum, ngày      tháng      năm 

BÁO CÁO THẨM TRA 
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh 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 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ 

trình số 93/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc điều chỉnh 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; dự thảo nghị quyết và 

hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn 

thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - 

Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Khoản 7 Điều 17(1) và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 

2019(2), việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều 

chỉnh quyết định 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 đảm bảo quy định.  

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

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

đẳng Cộng đồng Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu 

tư(3), với tổng mức đầu tư khoảng 110.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025, ngân sách địa phương giai đoạn 

2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong quá trình khảo sát hiện trạng 

để lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án theo quy định, Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhận thấy quy mô đầu tư đã được phê duyệt chủ trương còn một số bất cập, 

                   
1 “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân 

sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa 

phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”  
2 “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án th ì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”  
3 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon  Tum 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. 
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chưa phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất, kết cấu kỹ thuật của nhà trường hiện 

nay và nhu cầu đầu tư phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum được phân bổ 71.609 triệu đồng từ nguồn ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên, cụ thể: 

- Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:  

+ Cải tạo, sửa chữa nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các cơ sở 

của Trường: Cải tạo, sửa chữa khu làm việc, thư viện (khoảng 4.200 m2); Cải tạo, 

sửa chữa giảng đường, phòng học, khu thực hành, thí nghiệm (khoảng 6.000 m2); 

Xây dựng nhà thép tiền chế phục vụ cầu tuyển sinh, bộ phận một cửa và trưng bày 

giới thiệu sản phẩm của nhà trường (khoảng 110 m2); Cải tạo, làm mới: sân, đường 

nội bộ (khoảng 16.000 m2), cổng, tường rào (khoảng 3.600m); Cải tạo, sửa chữa, 

làm mới: Hội trường, nhà thi đấu, sân thể thao (khoảng 11.000 m2); Cải tạo, nâng 

cấp: Hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, cảnh quan; Thay thế các thiết bị 

phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; Khoan giếng, lắp đặt hệ thống cấp điện, 

trạm biến áp và đường dây 22KV và một số hạng mục, công trình khác tại các cơ 

sở của Trường. 

+ Mua sắm thiết bị đào tạo, thiết bị hỗ trợ: 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 hành. 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 Hội 

trường. Thiết bị phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, trung tâm 

thuộc Trường. Thiết bị mạng, giám sát an ninh, phần mềm và hạ tầng công nghệ 

thông tin và một số thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của nhà trường. 

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 

và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách  
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Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của 

các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy nội dung 

điều chỉnh cơ bản đã làm thay đổi về quy mô của dự án so với chủ trương phê 

duyệt ban đầu; dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định(4), đủ điều kiện trình 

cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Để có cơ 

sở đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau: 

- Đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định chủ trương 

dự án đầu tư công. 

- Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, quy mô đầu tư của dự án xác định 

cụ thể từng cơ sở của Trường có hạng mục cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất(5); tuy nhiên, tại dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh, quy mô đầu tư 

được xác định cải tạo, nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chung cho tất cả 

các cơ sở trực thuộc của Trường. Ban nhận thấy việc xác định quy mô chung là 

chưa phù hợp, vì mỗi cơ sở được quản lý sử dụng tài sản công riêng; có quy mô cải 

tạo, sữa chữa, hiện trạng công trình cũ, ranh giới khu đất,… là khác nhau; bên cạnh 

đó, để đơn vị có cơ sở trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo chặt chẻ, 

Ban đề nghị xem xét xác định quy mô, hạng mục cụ thể đối với từng cơ sở của 

Trường có thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo thực hiện đúng 

quy định Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật quản lý sử dụng tài sản công.  

- Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ từ 

nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đề nghị chỉ đạo 

rà soát, tính toán phương án lồng ghép nguồn vốn, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn 

của dự án trên cho phù hợp, tránh trùng lắp, chồng chéo nội dung trong quá trình 

thực hiện dự án gây lãng phí sử dụng. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư và sở, ngành liên quan 

trong bước tiếp theo cần rà soát những hạng mục thực sự cần thiết phải cải tạo, 

nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất tại trụ sở chính và các cơ sở của Trường trên tinh 

thần hiệu quả, tiết kiệm tránh đầu tư dàn trãi lãng phí  tài sản công; quản lý và sử 

dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, tiết kiệm, đúng 

tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, hiệu quả về kinh tế 

- xã hội và sự phù hợp với quy định của pháp luật. 

                   
4 Báo cáo số 123/BC-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
5 Trụ sở ch ính (Tổ 3 - Phường Ngô Mây); Khoa Nông - Lâm - Thủy sản và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - Phường Duy 

Tân); Khoa Y - Dược (347 đường Bà Triệu); Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm (Tổ 2 - Phường Nguyễn 

Trãi). 
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- Đề nghị trình cấp thẩm quyền bổ sung dự án vào danh mục kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

và năm 2022 để có cơ sở phân bổ vốn và triển khai thực hiện. 

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;   
- UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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