
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 2020 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định  

 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai 
  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 341/TTr-SGDĐT ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

huyện Ia H’Drai. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm 

định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với dự án 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 341/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật 

chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai; 

2. Báo cáo số 387/BC-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở 

vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai; 

3. Công văn số 1697/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự 

án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; 

4. Ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Công văn số 1838/SXD-

PTĐTHTKT ngày 17 tháng 11 năm 2020; Công văn số 1897/SXD-PTĐTHTKT 

ngày 27 tháng 11 năm 2020 và Sở Tài chính tại Công văn số 4345/STC-TCĐT 

ngày 20 tháng 11 năm 2020. 

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 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
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đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum; 

4. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

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

Kon Tum; 

5. Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; 

6. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự 

án sử dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

III. 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, Sở Xây dựng. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ   

 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ 

QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú huyện Ia H’Drai. 

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: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú huyện Ia H’Drai. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 24.500 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022. 

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giáo dục và Đào tạo. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 
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12. Các thông tin khác (nếu có): Không 

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

HỢP:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai (tại Tờ trình số 341/TTr-

SGDĐT; Báo cáo số 387/BC-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2020). Thực hiện 

các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở 

Xây dựng và Sở Tài chính, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau:  

1. Sở Xây dựng: Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất dự án Bổ sung cơ 

sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai nhằm đảm 

bảo đầy đủ điều kiện học tập của học sinh và hoạt động của trường, đảm bảo quy 

định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung học phổ thông.  

- Về quy mô đầu tư:  

+ Bổ sung sơ đồ vị trí khu đất xây dựng, bố trí tổng mặt bằng vị trí xây 

dựng, nêu rõ các hạng mục công trình đã có giữ nguyên, các hạng mục công 

trình dự kiến bổ sung lần này. 

+ Tính toán, đánh giá các chỉ tiêu về mật độ sử dụng đất, diện tích xây 

dựng; dự kiến bố trí diện tích cây xanh, diện tích giao thông nội bộ, diện tích sân 

chơi, bãi tập... 

+  Đánh giá sự phù hợp của diện tích sàn xây dựng các hạng mục đề xuất 

(khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phụ trợ, khối phục vụ sinh 

hoạt...) so với định mức về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung học phổ thông 

ứng với quy mô học sinh, làm cơ sở để xác định quy mô đầu tư. 

- Về dự kiến tổng mức đầu tư: Trên cơ sở rà soát hoàn thiện các nội dung 

nêu trên, căn cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư đề xuất dự kiến tổng mức 

đầu tư cho phù hợp. 

2. Sở Tài chính: Để có đủ cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét 

phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án trên, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các thủ tục đầu 

tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công nhằm đảm bảo tính khả thi và khả 

năng cân đối của ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-

2025 khi dự án được phê duyệt. 

Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn 

bản tiếp thu, giải trình tại Công văn số 1697/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 11 

năm 2020 và được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 1897/SXD-

PTĐTHTKT ngày 27 tháng 11 năm 2020. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:  
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Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai là loại hình trường 

chuyên biệt bậc trung học sơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) với 

mục đích cơ bản là tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; do đó, trường có vị trí quan trọng trong sự 

nghiệp phát triển giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc của tỉnh Kon Tum. Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai có quy mô dạy học cho 500 học sinh, 

trong đó 250 học sinh ở nội trú và 250 học sinh THPT trên địa bàn huyện; đã 

được đầu tư giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục: Nhà học 08 phòng, nhà vệ sinh 

học sinh, nhà ở học sinh 16 phòng, nhà ăn + bếp, san nền, cấp điện, cấp nước 

tổng thể, giếng khoan, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập và sinh 

hoạt của nhà trường. Theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường trung 

học phổ thông(1) thì cơ sở vật chất của trường còn thiếu phòng học, khối phòng 

học bộ môn, khối hành chính quản trị, khối phục vụ sinh hoạt.  

Vì vậy việc đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai là cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật 

chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai đảm bảo tuân thủ 

theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Việc xây dựng các hạng mục của dự án 

nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai nên 

phù hợp với các chỉ tiêu về Quy hoạch xây dựng; phù hợp Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh (theo Nghị quyết 

56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (theo 

Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh). 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm 

C: Dự án có tổng mức đầu tư 24.500 triệu đồng thuộc dự án nhóm C, phù hợp 

với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019. 

5. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc cho giáo viên và 

điều kiện sinh hoạt nội trú cho học sinh; đảm bảo cơ sở vật chất nhà trường theo 

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; hướng đến mục tiêu xây 

dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. 

6. Quy mô đầu tư:  

- Xây mới nhà học 06 phòng, 2 tầng với diện tích sàn khoảng 590m2; Nhà 

                                                 
(1) Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn 

cơ sở vật chất các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học. 
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hiệu bộ, 2 tầng với diện tích sàn khoảng 672m2; Nhà học bộ môn + Thư viện, 2 

tầng với diện tích sàn khoảng 1.050m²; Nhà đa năng với diện tích sàn khoảng 

590m²; Nhà công vụ giáo viên 06 phòng với diện tích sàn khoảng 270m²; Nhà 

trực với diện tích sàn khoảng 16m2; Nhà để xe học sinh với diện tích sàn khoảng 

180m2; Nhà để xe giáo viên với diện tích sàn khoảng 100m2; Tường rào với 

chiều dài khoảng khoảng 600m; Sân đường nội bộ khoảng khoảng 3.000m2. 

- Thực hiện san ủi mặt bằng khoảng 10.000m2. 

- Đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước; trang thiết bị cho công trình. 

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 24.500 triệu đồng.  

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

- Khả năng cân đối vốn: Theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2020 của  Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến bố trí 22.050 triệu đồng từ nguồn 

thu xổ số kiến thiết để đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai. Do vậy, nếu được Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ 

rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kế hoạch vốn trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện dự án 

theo tiến độ. 

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư: 

a) Phân kỳ đầu tư:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm 
Kế hoạch trung hạn  

giai đoạn 2021-2025 

Nguồn thu xổ số kiến 

thiết  

Tổng cộng 22.050 22.050 

Năm thứ nhất 12.000 12.000 

Năm thứ hai 10.050 10.050 

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, mở rộng. 

11. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú huyện Ia H’Drai. 

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi Dự án được thực hiện sẽ  

hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường, tạo điều kiện cho giáo viên có đầy đủ 

nơi làm việc, học sinh nội trú có chỗ ở và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất 
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lượng dạy và học của nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương; qua đó góp phần phát triển giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc của 

tỉnh Kon Tum.  

- Tác động về môi trường: Trong quá trình thi công xây dựng công trình 

nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu gồm chất thải rắn do vật liệu rơi vãi, ô 

nhiễm không khí do bụi từ xe, máy thi công và vật liệu rơi vãi, ô nhiễm tiếng ồn 

do máy móc tại công trình, chất thải sinh hoạt của công nhân... đề nghị chủ đầu 

tư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. 

13. Các ý kiến khác: Không.  

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Theo  quy  định  của  Luật  Đầu  tư  công  năm  2019,  Nghị  định  số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thì đây là dự án 

nhóm C, có tổng mức đầu tư khoảng 24.500 triệu đồng nên thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 

(Quy chế số 01-QC/TU, ngày 02/12/2020), do dự án đã có trong dự kiến Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2020 nên không phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương 

đầu tư. 

V. KẾT LUẬN 

Việc đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú huyện Ia H’Drai là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ 

trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương 

đầu tư.  

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án trên. 

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, TH, NTQ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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