
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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 18 

tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm 

định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ suối 

Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Sau khi lấy ý kiến của Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 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 153/TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum. 

2. Báo cáo số 527/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè 

chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

3. Báo cáo số 528/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh 

chủ trương đầu tư: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum. 

4. Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin bố trí vốn cho dự án: Kè chống sạt lở 

bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

5. Công văn số 3460/STC-TCĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài 

chính về việc tham gia ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

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. 
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3. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum. 

4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk 

Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

5. Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Kè 

chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

6. Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè 

chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

7. Thông báo số 14/TB-TTHĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo Kết luận của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XII. 

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 Tài chính. 

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: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum. 

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 Tu Mơ Rông. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. 

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 49.500 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương (Nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020): 20.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình 30a thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
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phân bổ tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019): 20.578 

triệu đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 8.922 

triệu đồng. 

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2021. 

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ  ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:  

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn 

vốn cụ thể như sau: 

Nguồn vốn đầu tư 

Cơ cấu nguồn vốn 

theo Nghị quyết 

số 04/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2020 

của HĐND tỉnh 

Cơ cấu nguồn vốn 

đề nghị điều chỉnh 

Trong đó: Tăng 

(+); Giảm (-) 

Nguồn vốn 

Chương trình 30a 

năm 2020  

20.578 triệu đồng 22.017,6 triệu đồng + 1.439,6 triệu đồng 

Nguồn vốn ngân 

sách huyện và các 

nguồn vốn hợp 

pháp khác 

8.922 triệu đồng 7.482,4 triệu đồng - 1.439,6 triệu đồng 

 

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Lý do điều chỉnh: Do dịch bệnh COVID-19 nên Huyện gặp nhiều khó 

khăn về thu ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác từ cộng đồng, 

doanh nghiệp để bố trí thực hiện dự án theo cơ cầu nguồn vốn của dự án đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt (Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn 

hợp pháp khác 8.922 triệu đồng). 

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

Ý kiến của Sở Tài chính: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tu 

Mơ Rông, đơn vị đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án (tăng 

nguồn vốn Chương trình  30a và giảm tương ứng nguồn vốn ngân sách huyện và 

các nguồn vốn hợp pháp khác) không làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án. Bên 

cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh kỳ họp chuyên đề dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 

2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND, trong đó điều chuyển vốn Chương trình 

30a sang cho huyện Tu Mơ Rông để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ suối 

Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Do vậy, việc Ủy ban nhân dân 

huyện Tu Mơ Rông đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là phù hợp. Đề 
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nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên theo quy định. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH 

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện về tình hình quản lý, sử 

dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo 

dài thời gian thực hiện sang năm 2021 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững (Dự án 1: Chương trình 30a) thì: Huyện Kon Plông và huyện Ia 

H’Drai còn thừa 1.439,62 triệu đồng; huyện Tu Mơ Rông có nhu cầu và đề xuất 

bổ sung vốn đầu tư phát triển để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk 

Ter, huyện Tu Mơ Rông (nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp 

khác theo cơ cấu nguồn vốn của dự án). 

 Từ thực tế nêu trên, việc điều chuyển nguồn vốn còn thừa (1.439,62 triệu 

đồng) từ huyện Kon Plông và huyện Ia H’Drai sang cho huyện Tu Mơ Rông để 

đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và giảm 

bớt khó khăn của huyện Tu Mơ Rông là cần thiết. Tuy nhiên, việc điều chuyển 

nguồn vốn nêu trên sẽ làm thay đổi về cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án (tăng 

nguồn vốn Chương trình 30a; giảm nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn 

vốn hợp pháp khác). Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo 

quy định, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk 

Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 

tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh).  

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 tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C: 

Dự án được đề xuất điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn, không thay đổi tổng 

mức đầu tư, do đó không làm thay đổi phân loại dự án. Dự án có tổng mức đầu 

tư là 49.500 triệu đồng, thuộc dự án nhóm C. 

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 10 tháng 8 

năm 2021 đăng ký nội dung Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh và được 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trình Kỳ họp chuyên đề Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XII với các nội dung: Nghị quyết về điều chỉnh Kế 

hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020(1) và Nghị quyết về Điều 

                                                 
(1) : Nội dung này được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 138/TTr-

UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 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 Kề hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
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chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế 

hoạch năm 2020 kéo dài tại Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 16 tháng 8 

năm 2021; trong đó đề xuất điều chuyển kế koạch vốn ngân sách Trung ương hỗ 

trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 (nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện 

sang năm 2021) còn thừa của các huyện Kon Plông (điều chỉnh giảm 241,22 

triệu đồng) và huyện Ia H’Drai (điều chỉnh giảm 1.198,40 triệu đồng) cho huyện 

Tu Mơ Rông (điều chỉnh tăng 1.439,62 triệu đồng) để bố trí thực hiện dự án Kè 

chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.  

Do đó, khi Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế 

hoạch năm 2020 kéo dài và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 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 thì dự án 

đảm bảo khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện theo quy định.  

5. Nội dung điều chỉnh Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự 

án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

a. Các nguồn vốn đầu tư có liên quan đề nghị điều chỉnh: 

Nguồn vốn đầu tư 

Cơ cấu nguồn vốn theo 

Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 17/4/2020 của 

HĐND tỉnh 

Các nguồn vốn đầu tư có 

liên quan đề nghị điều 

chỉnh 

Nguồn vốn ngân sách 

huyện và các nguồn vốn 

hợp pháp khác 

8.922 triệu đồng 7.482,38 triệu đồng 

Nguồn vốn Chương 

trình 30a năm 2020 kéo 

dài thời gian thực hiện 

sang năm 2021 

 1.439,62 triệu đồng 

  

b. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 

- Vốn ngân sách Trung ương (Nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020) : 20.000 triệu đồng . 

- Nguồn vốn Chương trình 30a: 22.017,62 triệu đồng, trong đó: 

+ Nguồn vốn Chương trình 30a năm 2020 (đã được Hội đồng nhân dân 

                                                                                                                                                         
2016-2020 tỉnh Kon Tum và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021. 
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tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019): 

20.578 triệu đồng. 

+ Nguồn vốn Chương trình 30a năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện 

sang năm 2021: 1.439,62 triệu đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 7.482,38 

triệu đồng. 

c. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư khoảng 49.500 triệu đồng nên 

thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

IV. KẾT LUẬN 

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum như đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Tu 

Mơ Rông là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết. Dự án đủ điều kiện để 

điều chỉnh chủ trương chủ trương đầu tư.  

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và 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; 

- UBND huyện Tu Mơ Rông; 

- Đ/c Phan Văn Tùng - PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VX, YGN. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
Ngô Việt Thành 
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