
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022  
 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, 

 hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc  

Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành 

phố Kon Tum, với các nội dung chính sau: 

1. Lý do điều chỉnh:  

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại 

các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum do Ủy ban 

nhân dân thành phố Kon Tum quản lý được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

389/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021, phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 

số 747/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021. Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức 

đầu tư 129.513 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh là 82.513 triệu đồng. 

Theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt thì dự 

án đều có thời gian thực hiện 01 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2021. Tính đến 

hết kế hoạch vốn năm 2022, dự án đã được bố trí 56.000 triệu đồng, tuy nhiên 

nguồn thu không đảm bảo nên thực nguồn mới thông báo chi tiết cho dự án là 

25.000 triệu đồng. Bên cạnh đó, do khó khăn, vướng mắc về xác minh nguồn gốc 
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đất đối với các hộ gia đình, cá nhân(1). Vì vậy, dự án không thể hoàn thành trong 

năm 2022. 

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án 

trong năm 2023 thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh thời 

gian, tiến độ thực hiện) là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo 

không làm vượt thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định tại khoản 2 

Điều 52 Luật Đầu tư công 2019 (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B 

không quá 04 năm). 

2. Nội dung điều chỉnh: 

- Thời gian thực hiện: Điều chỉnh từ “01 năm” thành “04 năm”. 

- Tiến độ thực hiện: Điều chỉnh “Từ năm 2021” thành “Từ năm 2021 - 2024”. 

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

thứ 4 xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở triển khai thực 

hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các 

văn bản liên quan kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thành phố Kon Tum; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 

 

                                           
1 Theo phiếu ý kiến xác minh nguồn gốc đất ở khu dân cư là đất của các hộ có nguồn gốc khai hoang, tuy nhiên qua kiểm tra 

lại các hồ sơ lưu trữ ở địa phương thì có trùng với diện tích đất Lâm nghiệp, đất rừng do Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình quản 
lý tại Công văn số 2196/UBND-NĐ ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng 

đất và việc các doanh nghiệp chưa lập thủ tục thuê đất. Theo Công văn số 1596/CCKL-QLBVR&BTTN ngày 04 tháng 11 

năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm thì “Qua đối chiếu với kết quả Kiểm kê rừng năm 2014, bản đồ theo dõi diễn biến rừng 

hằng năm. Khu vực dự kiến thực hiện dự án có ảnh hưởng đến một phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đang quản lý”. 
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