UBND TỈNH KON TUM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:321

/BC-SVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 28 tháng 10 năm2019

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nội bộ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án:
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum
PHẦN THỨ NHẤT
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh ngày 16/10/2019. (Theo quy định tại phục lục II mẫu số 4 của Nghị
định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015)
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ
chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính
phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-UBND, ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ l/500) Khu du lịch Văn
hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về
việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
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Sau khi tiếp thu nội dung góp ý điều chỉnh chủ trương đầu tư của các Sở Xây
dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Kon Tum. Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức họp hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh Chủ
trương đầu tư Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum trình Ủy ban
nhân dân tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư nội dung:
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Chủ trì thẩm định: Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
2. Thành phần: Phòng chuyên môn và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
2. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp.
PHẦN THỨ HAI
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
I. MÔ TẢ THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ
TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Tên dự án: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Trong Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ l/500) Khu du
lịch Văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, Phường Quyết Thắng và Phường Quang
Trung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
6. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi
tỷ đồng chẵn)
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn cân đối ngân sách địa phương và
các nguồn vốn hợp pháp khác.
8. Dự kiến thời gian thực hiện: Từ năm 2019 trở đi.
9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây mới.
10. Các thông tin khác (nếu có): Không.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập theo đúng quy định tại phục lục
II mẫu số 4 của Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2015. Nội dung của Báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư đúng theo điều 36 của Luật đầu tư công. Lập khái
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toán, chi phí tổng mức đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019
của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Tổng hợp ý kiến thẩm định:
+ Sự cần thiết đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum
nhằm tạo không gian hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng, kết hợp với giao lưu
văn hóa, thương mại, triển lãm nghệ thuật cho mọi tầng lớp người dân trên địa bàn tỉnh.
+ Tuân thủ các quy định của pháp luật: Lập, thẩm định, trình phê duyệt điều
chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy trình, hướng dẫn của các Văn bản pháp luật
về đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước;
+ Phù hợp với các mục tiêu chiến lược; Kế hoạch; Quy hoạch phát triểnKinh tế - Xã hội vùng, miền và lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.
+ Thống nhất điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư phù hợp.
- Các ý kiến khác: Không có
IV. KẾT LUẬN:
Báo cáo đề xuất điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Văn hóa
nghệ thuật tỉnh Kon Tum đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều
chỉnh Chủ trương đầu tư.
Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ của Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tỉnh Kon Tum về Báo cáo đề xuất điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án
Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Kính trình UBND tỉnh Kon Tum, Sở
Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM
Ký bởi: ĐỐC
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 28/10/2019 16:59:40

Nguyễn Văn Bình
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