
UBND TỈNH KONTUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-SKHĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 2021 

 

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: Rà phá bom mìn, vật nổ  

còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025   

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 496/TTr-BCH và Báo cáo số 

497/BC-BCH ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về đề nghị 

thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, 

vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-

2025. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất 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 496/TTr-BCH ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, giai đoạn 2021-2025. 

2. Báo cáo số 497/BC-BCH ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót 

lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025. 

3. Báo cáo số 431/BC-BCH ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót 

lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016-2020. 

4. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính (tại Văn bản số 293/STC-TCĐT ngày 

23 tháng 01 năm 2021); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (tại Văn bản số 

101/UBND-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2021); Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai (tại Văn bản số 139/UBND-KTTH ngày 30 tháng 01 năm 2021); Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà (tại Văn bản số 310/UBND-KTTH ngày 02 tháng 02 

năm 2021); Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và Thành phố Kon Tum 

không có ý kiến tham gia. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

2. Luật Đầu tư công năm 2019. 
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3. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định 

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

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

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản 

lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;  

5. Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu 

quả bom mìn sau chiến tranh (sau đây gọi là chương trình 504); 

6. Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau 

chiến tranh; 

7. Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau 

chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2010-2015; 

8. Quyết định số 2213/QĐ-BQP ngày 27 tháng 06 năm 2012 của Bộ Quốc 

phòng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom 

mìn, vật nổ Dự án rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Kon 

Tum, giai đoạn 2012-2015; 

9. Công văn số 4798/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

2025 (lần 2). 

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

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 tỉnh Kon Tum; 

11. Văn bản số 4602/UBND-KTTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;  

Văn bản số 4797/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai 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; 

12. Văn bản số 680/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

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, Ủy ban nhân dân các huyện: 

Ia H’Drai, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô và thành phố Kon Tum. 

3. Hình thức thẩm định: Bằng văn bản. 
 



3 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
 

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

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum và các huyện Ia 

H’Drai, Ngọc Hồi, Đăk Hà và Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 69.235 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân 

sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025. 

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

Quốc phòng, an ninh. 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Từ 

năm 2021. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới. 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

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

Sau khi xem xét nội dung trình thẩm định chủ trương đầu tư công trình Rà 

phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai 

đoạn 2021-2025 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 

149/TTr-BCH và Báo cáo số 150/BC-BCH ngày 20 tháng 01 năm 2021, trên cơ 

sở ý kiến tham gia của Sở Tài chính (tại Văn bản số 293/STC-TCĐT ngày 23 

tháng 01 năm 2021); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (tại Văn bản số 

101/UBND-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2021); Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai (tại Văn bản số 139/UBND-KTTH ngày 30 tháng 01 năm 2021); Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà (tại Văn bản số 310/UBND-KTTH ngày 02 tháng 02 

năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp như sau: 

1. Ý kiến của Sở Tài chính: 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Dự án Rà phá bom mìn, vật 

nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 dự 

kiến tổng mức đầu tư khoảng 69.235 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, 

bao gồm: giai đoạn năm 2021-2024 mỗi năm 15,7 tỷ đồng và năm 2025 bố trí 

phần còn lại để kết thúc dự án. Hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao 
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tiếp nhận, là cơ quan đầu mối triển khai các thủ tục liên quan đến Dự án “Thí 

điểm các hoạt động trong khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh 

tại tỉnh Kon Tum” do Bộ Ngoại giao Nauy (NMFA) và Tổ chức Viện trợ Nhân 

dân Nauy (NPA) tài trợ thông qua Trung tâm hành chính bom mìn Quốc gia 

Việt Nam tại Văn bản số 4586/UBND-NC ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Để quy mô thực hiện Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến 

tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tránh trùng lắp với quy 

mô Dự án “Thí điểm các hoạt động trong khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại 

sau chiến tranh tại tỉnh Kon Tum”, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát quy mô của dự án, thẩm định trình phê duyệt 

chủ trương đầu tư, dự án nhằm đảm bảo tính khả thi, khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025. 

2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Nội dung hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh lập chưa đảm bảo theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 và 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, do đó Đề nghị Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh nghiên cứu các mẫu biểu quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP để hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Bổ sung các văn bản có liên quan và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 

dự án Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2016 - 2020. 

- Về quy mô đầu tư: Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát quy mô, nội 

dung đầu tư, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp, tránh trùng lắp quy mô đầu tư 

của dự án này với dự án “Thí điểm các hoạt động trong khắc phục hậu quả bom 

mìn còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Kon Tum” do Bộ Ngoại giao Nauy 

(NMFA) và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Nauy (NPA) tài trợ thông qua Trung 

tâm hành chính bom mìn Quốc gia Việt Nam theo chủ trương của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 4586/UBND-NC ngày 14 tháng 12 năm 2020.  

3. Ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Đăk Hà và Ia H’Drai: 

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau 

chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 do Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh đề xuất. 

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đơn vị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã 

tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và trình lại hồ sơ chủ trương đầu tư dự án tại Tờ 

trình số 496/TTr-BCH và Báo cáo số 497/BC-BCH ngày 10 tháng 3 năm 2021. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư dự án:  

Tỉnh Kon Tum là một trong những địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng 

nên hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược mà ta và địch tập 
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trung lực lượng tranh chấp quyết liệt. Là tuyến quan trọng trong hành quân và 

vận chuyển vũ khí trang bị chi viện cho chiến trường Miền Nam nên địch đã xây 

dựng nhiều căn cứ điểm liên hoàn như Đăk Tô, Tân Cảnh, Đăk Siêng, Đăk Pét, 

Plei Kần, Măng Đen, Măng Bút... Ta cũng đã tiến hành công phá nhiều sân bay 

quân sự nhằm phá vỡ thế trận phòng thủ của địch tại chiến trường Bắc Tây 

Nguyên. Vì vậy Kon Tum hứng chịu nhiều bom mìn, vật nổ của cuộc chiến 

tranh. Để ổn định sản xuất và định canh, định cư cho nhân dân địa phương, các 

lực lượng vũ trang tỉnh đã dò tìm và tháo gỡ nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ 

trên địa bàn của tỉnh, phục vụ giải phóng mặt bằng cho xây dựng khu dân cư, 

sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến nay số bom mìn, 

vật liệu nổ còn sót lại hiện còn nằm sâu dưới mặt đất, trong rừng, dưới sông 

suối… nếu bị tác động do va đập của con người, máy móc, trang thiết bị… thì sẽ 

nổ gây nguy hiểm, thiệt hại đến tính mạng cũng như tài sản của nhân dân(1).  

Theo Báo cáo hiện trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh 

ở Việt Nam của Trung tâm hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam về tình hình 

điều tra Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

kết quả 9/9 huyện (thành phố, thị xã) được xác định bị ô nhiễm bom mìn vật nổ 

là thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon 

Plông, Đăk Hà, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, có 97/97 xã (phường, thị trấn) được xác 

định là bị ô nhiễm bom mìn vật nổ, chiếm 100 %, diện tích ô nhiễm bom mìn vật 

nổ chiếm 48,68 % diện tích tự nhiên của tỉnh.  

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia khắc 

phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề 

án rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, giai đoạn 2010-2015 tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 

năm 2012 với tổng diện tích 10.000 ha và tổng mức đầu tư trên 399 tỷ đồng, 

nguồn vốn đầu tư: Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn hỗ trợ của Chính phủ 

các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước…  

Từ năm 2012 đến 2020 đã rà soát xử lý với tổng diện tích 

1.674ha/10.000ha(2) tại các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Ia H’Drai và Kon Plông. 

Để rà phá bom mìn, vật nổ một cách cơ bản, trọng tâm ở các khu vực, các vùng 

đất đai nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn cho lao động 

sản xuất và hạn chế tối đa các tai nạn, các hiểm hoạ do bom mìn, vật nổ gây ra 

trên địa bàn Thành phố Kon Tum và các huyện Ia H'Drai, Ngọc Hồi, Đắk Hà, 

Đắk Tô, tỉnh Kon Tum là những địa bàn trọng điểm cần phải xử lý, khắc phục, 

                                           
1 Năm 2016: Đã xảy ra 02 vụ nổ bom và đầu đạn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và huyện Ia H'Drai làm 03 người 

chết. Năm 2017: Xảy ra 01 vụ nổ đầu đạn M79 tại xã Đăk Cấm, TP Kon Tum làm 02 người chết và 02 người bị 

thương. Năm 2019: Xảy ra 01 vụ nổ đầu đạn 105mm tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei làm 09 người bị 

thương nặng.. và nhiều vụ tại nạn thương tâm khác do bom mìn, vật nổ gây ra trên địa bàn tỉnh. 
2 Giai đoạn 2012 - 2015, thực hiện được 405 ha trên địa bàn các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đak Tô. Giai đoạn 

2016-2020 thực hiện 1.269 ha trên địa bàn các huyện Đăk Tô; Ngọc Hồi; Ia H’Drai và huyện Kon Plông. 
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vì vậy việc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Rà phá 

bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 

2021-2025 là hết sức cấp thiết và phù hợp với Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 

21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình 

hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. 

2. Sự tuân thủ các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án: Hồ sơ trình xem 

xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại 

sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ 

theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 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:  

- Về quy hoạch: Dự án phù hợp với Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình 

hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; với Quyết 

định số 397/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2010-2015. 

- Về kế hoạch: Dự án có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

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

C: Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 có tổng mức đầu tư khoảng 69 tỷ đồng thuộc dự 

án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Mục tiêu đầu tư:   

- Giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra, 

cải thiện môi trường sống, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng; 

góp phần phục vụ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, thu hút đầu tư và phát 

triển kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum nói chung và vùng dự án nói riêng. 

- Giải phóng một phần đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau 

chiến tranh tại các huyện, thành phố vùng dự án trên cơ sở nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội vùng.  

6. Quy mô đầu tư:  

- Phạm vi đầu tư: Thành phố Kon Tum (dự kiến khoảng 500 ha), huyện Ia 

H'Drai (dự kiến khoảng 400 ha), huyện Ngọc Hồi (dự kiến khoảng 400 ha), huyện 

Đắk Hà (dự kiến khoảng 600 ha) và huyện Đắk Tô (dự kiến khoảng 420 ha). 

- Nội dung đầu tư: 

+ Diện tích rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn 
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tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021 - 2025 với khoảng 2.320 ha. 

+ Khoanh vùng khu vực rà phá bom mìn, vật nổ; dò tìm, đào đất, xử lý tín 

hiệu đến độ sâu 0,3m và 3m từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống. Bom mìn, 

vật nổ sau khi dò tìm được sẽ được thu gom, phá hủy tại địa điểm quy định. 

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 69.235 triệu đồng. 

8. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung 

ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025: Khoảng 63.000 triệu 

đồng (được Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư tại Văn bản 

số 3388/UBND-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025 (lần 1)), được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4798/UBND-KTTH ngày 29 

tháng 12 năm 2020 về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 (lần 2). 

- Về khả năng cân đối vốn: Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau 

chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 có tổng mức đầu tư 

là 69.235 triệu đồng 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, theo đó dự kiến bố trí 

63.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương hỗ 

trợ theo ngành, lĩnh vực quốc phòng giai đoạn 2021-2025 để đầu tư dự án. 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 

TT Năm 
Nguồn kinh phí theo 

tổng mức đầu tư 
Ghi chú 

 Tổng cộng 69.235  

1 Năm thứ nhất 20.000  

2 Năm thứ hai 20.000  

3 Năm thứ ba 29.235  

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới. 
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11. Địa điểm thực hiện: Thành phố Kon Tum và các huyện Ia H’Drai, 

Ngọc Hồi, Đăk Hà và Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

12. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững:  

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Giảm thiểu tai nạn do bom, mìn, vật 

nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra; đưa vào sử dụng hàng ngàn ha đất đai hiện 

còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, góp 

ổn định chính trị đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tạo 

thêm nguồn đất ổn định đảm bảo cho cuộc sống và sản xuất của các cư dân trong 

vùng dự án yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện môi 

trường sống, tăng cường sự bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.  

Tạo điều kiện cải thiện điều kiện cuộc sống của người dân đồng thời thúc đẩy 

phát triển kinh tế, giao thương với bên ngoài của khu vực. 

- Về tác động môi trường: Đây là công trình rà phá bom mìn vật nổ làm 

sạch, khôi phục môi trường sinh thái nên có tác động tích cực đến đến vấn đề 

môi trường và xã hội. Trong quá trình thi công xây dựng đơn vị sẽ xử lý đồng bộ 

các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường để hạn chế tối đa những tác động tiêu 

cực đến hệ sinh thái khu vực thi công góp phần giữ gìn an ninh xã hội, trật tự an 

toàn xã hội. 

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 06/4/2020 của Chính phủ, thì dự án trên có tổng mức đầu 

tư khoảng 69 tỷ đồng (dự án nhóm B), thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư của 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 tháng 12 năm 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 Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Hồ sơ trình thẩm định 

chủ trương đầu tư dự án cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện để trình cấp 

có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án Rà phá 

bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 

2021-2025. 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 
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Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án trên. 

(Có các dự thảo văn bản kèm theo). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Lưu VT, TH, TQB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Việt Thành  
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