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Kon Tum, ngày     tháng     năm     

 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào  

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách  

Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử  

chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh 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 184/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Tu 

bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh 

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), Khoản 1 Điều 53 và điểm đ Khoản 5 Điều 55(2) 

Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 274/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 

11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá 

trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc 

bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách 

Trung ương của dự án là đảm bảo theo quy định. 

                                           
(1) Theo Khoản 7 Điều 17: “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) - Theo Khoản 1 Điều 53: “Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí 

vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm: 1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp.” 

- Theo điểm đ Khoản 5 Điều 55: “Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: đ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn sau”. 
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2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - 

Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư khoảng 60.000 triệu đồng, thuộc dự 

án nhóm B; Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, 

lĩnh vực giai đoạn 2021-2025. Về quy mô đầu tư, dự án tập trung đầu tư tại Khu 

Trung tâm di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh với các hạng mục như:  

các hạng mục phục dựng; các hạng mục công trình xây dựng, bảo vệ và tôn tạo; hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật. 

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn về 

hưởng thụ văn hóa và tìm hiểu lịch sử đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong 

công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - 

Tân Cảnh; thông qua đó khẳng định thêm giá trị lịch sử của di tích, góp phần giữ 

vững và nâng cao truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách  

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại 

biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án 

Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, 

tỉnh Kon Tum là cần thiết; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ngành; danh mục và 

mức vốn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tại Công 

văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2022(3) và Công văn số 

7895/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 11 năm 2022(4); dự án đã được cơ quan chuyên 

môn thẩm định(5). Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo 

Nghị quyết như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 184/TTr-UBND 

ngày 09 tháng 11 năm 2022. Đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp thu, giải trình bổ 

sung một số nội dung sau: 

- Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng công trình, khu vực dự kiến đầu tư. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan rà 

soát quy mô đầu tư của dự án tránh đầu tư trùng lắp với các dự án đã và đang đầu 

tư (hiện tại Chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn 

tạo di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh); chịu trách nhiệm về 

                                           
3 Công văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung dự kiến. 
4 Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn 

thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 dự kiến 

bổ sung. 
5 Báo cáo số 274/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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các số liệu, thông tin báo cáo. 

- Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề nghị chỉ đạo đơn 

vị được giao làm chủ đầu tư tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng công trình, xác 

định những hạng mục cần thiết phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng; đồng thời tính toán các hạng mục mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với 

quy định và điều kiện thực tế; tổ chức mua sắm theo đúng quy định của pháp luật; 

thực hiện việc tháo dỡ, thanh lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành. Rà soát 

tính toán chính xác quy mô, tiêu chuẩn, định mức, suất đầu tư,... phù hợp với quy 

định của pháp luật và điều kiện thực tế, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tiết kiệm 

tránh lãng phí ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo 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 chuyên đề 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 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Khánh 
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