
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 điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch 

vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp 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 dân; trên cơ sở Tờ 

trình số 124/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

dự thảo Nghị quyết điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ 

Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông, dân dụng và công nghiệp 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 của 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 Luật đầu tư công năm 2019, 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 và Thông báo số 524-TB/TU ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, phương án sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản 

lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum là phù hợp quy định. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Thực hiện Thông báo số 524-TB/TU ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, phương án sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lại Ban Quản lý 

các dự án 98, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 
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nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thành 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Kon Tum(1). 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay một số dự án do Ban Quản 

lý các dự án 98 quản lý được Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và được giao kế hoạch vốn trong Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của 

tỉnh. Để các dự án được tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo quy định, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về điều chỉnh đơn vị được 

giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Kon Tum. 

 (Chi tiết tại Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

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 việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự 

án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum là cần 

thiết, phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng cấp tỉnh(2) và đảm bảo việc triển khai thực hiện các chính sách được đồng 

bộ, đúng quy định. Ban cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 124/TTr-

UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân 

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

- Đề nghị đại biểu thảo luận thêm về tên gọi dự thảo Nghị quyết, tiêu đề các 

Điều, Khoản được quy định trong dự thảo để đảm bảo ngắn gọn, bao quát, rõ ràng. 

Cụ thể như sau: 

+ Về tên gọi dự thảo Nghị quyết, đề nghị biên tập đảm bảo ngắn gọn, bao 

quá, rõ ràng: “Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh”  

+ Về các điều khoản tại dự thảo Nghị quyết, đề nghị biên tập như sau: 

                                           
1 Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2 Thông báo số 524-TB/TU ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh  

1. Sửa đổi, bổ sung đơn vị quản lý dự án tại các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (chi tiết tại 

Phụ lục I kèm theo). 

2. Sửa đổi đơn vị được phân bổ kế hoạch vốn tại các Nghị quyết của Hội 

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

tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

3. Sửa đổi đơn vị được phân bổ kế hoạch vốn tại các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (chi tiết tại Phụ lục III kèm 

theo). 

Điều 2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 

tại Phụ lục I, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này; các Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.” 

- Đối với biểu mẫu, xem xét rà soát, điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên 

quan đến tiêu đề, đề mục (Như: quyết định chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền; 

đơn vị được giao quản lý dự án; một số văn bản chủ trương đầu tư đã được cấp 

thẩm quyền ban hành;…). 

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, thông tin khớp đúng, đồng bộ 

các dự án liên quan phải điều chỉnh lại đơn vị quản lý dự án. 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 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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