
PHỤ LỤC 

Nội dung tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày   /   /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 

2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và hỗ trợ 

đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg(1) 

* Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến: Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh phân 

bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đồng bào miền núi, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kiến nghị tại văn bản số 83/TTHĐND-TH ngày 

22/9/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh, định cư tập trung theo 

Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế 

- Ngân sách, ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn Trung ương 

hỗ trợ đồng bào miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo 

đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum(2) 

* Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến: Số chênh lệch (111,906 triệu đồng) 

tổng vốn kế hoạch đầu tư năm 2020 đã giao (89.161 triệu đồng) với tổng kế hoạch 

vốn năm 2020 đề nghị điều chỉnh (89.049 triệu đồng) tại Phụ lục 01 kèm theo dự 

thảo Nghị quyết. 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiên như sau: Do sơ suất trong quá trình tổng 

hợp biểu số liệu, đối với dự án Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk 

Tô sau khi điều chỉnh kế hoạch bị chênh lệch giảm (-111,906 triệu đồng) tổng vốn 

kế hoạch đầu tư năm 2019 kéo dài đã giao. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp 

thu ý kiến và hoàn chỉnh lại số liệu này.  

* Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến: Đề nghị biên tập lại Điều 1 dự thảo 

Nghị quyết như sau: 

“Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 

2020 đối với một số dự án (Chi tiết tại Phụlục 01 kèm theo Nghị quyết). 

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa 

phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 cho các dự án (Chi tiết tại Phụlục 
02 kèm theo Nghịquyết).” 

                                              
(1) Báo cáo thẩm tra số 87/BC-BKTNS ngày 28/9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(2) Báo cáo thẩm tra số 88/BC-BKTNS ngày 28/9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế 

- Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã biên tập lại Điều 1 dự thảo Nghị quyết như ý 

kiến của Ban Kin tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao 

thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện 

Sa Thầy(3)  

* Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến: Việc điều chỉnh không làm tăng tổng 

mức đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo, rà soát bố trí hạng mục đầu tư sau khi điều chỉnh giảm tuyến đường mới cho 

phù hợp với quy định; đồng thời đề nghị biên tập lại dự thảo Nghị quyete, như sau: 

- Về tên giọi và tiêu đề Điều 1 biên tập lại là “...điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư...” 

- Đưa nội dung tại Phụ lục kèm theo vào trong dự thảo Nghị quyết. 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế 

- Ngân sách liên quan đến việc điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư đã 

được cấp thẩm quyền phê duyệt; ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

rà soát bố trí hạng mục đầu tư sau khi điều chỉnh giảm tuyến đường mới cho phù 

hợp với quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tiếp thu và biên tập lại tên gọi và 

tiêu đề Điều 1 là “...điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư...” và đưa nội dung 

tại Phụ lục kèm theo vào trong dự thảo Nghị quyết như ý kiến của Ban kinh tế - 

Ngân sách.  

4. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư(4) 

* Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến: Về dự thảo Nghị quyết và biên tập lại 

như sau: 

- Điều chỉnh Tên gọi của dự thảo nghị quyết như sau: “Nghị quyết về việc 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật 

Đầu tư công”. 

- Bỏ Điều 1 dự thảo nghị quyết. 

- Điều chỉnh Điều 2 dự thảo nghị quyết thành Điều 1 và biên tập như sau:  

“Điều 1. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án  

1. Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24  

a) Cập nhật bổ sung toàn bộ chi phí đầu tư hạng mục sân vườn, đường nội 

bộ, quảng trường thuộc Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh. 

b) Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (đã thực hiện 

tại dự án Trụ sở làm việc các sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội).  

                                              
(3) Báo cáo thẩm tra số 89/BC-BKTNS ngày 28/9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(4) Báo cáo thẩm tra số 90/BC-BKTNS ngày 28/9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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c) Bổ sung chi phí đầu tư 01 khối nhà ở tái định cư (đang thực hiện tại dự án 

Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư).  

d) Cắt giảm, không thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại vị trí 01 

(giai đoạn 2) thuộc phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. 

đ) Điều chỉnh thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2021.  

(Thông tin điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Dự án Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư (Thông tin điều chỉnh chi tiết tại 

Phụ lục số 02 kèm theo). 

3. Dự án Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa - Xã hội 

(Thông tin điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo). ” 

- Tại Phụ lục 01 kèm theo dự thảo nghị quyết, bỏ các chú thích số 1, 2, 3 dưới 

chân trang. 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế 

- Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo 

ý kiến thẩm tra nêu trên. 
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