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Số:      /BC-SKHĐT Kon Tum, ngày    tháng    năm 2022 
  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum. 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 141/TTr-SBADP ngày 20 

tháng 10 năm 2022 của Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của Dự 

án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Kon Tum (Sau đây gọi 

tắt là Dự án). Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư 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 141/TTr-SBADP ngày 20 tháng 10  năm 2022 của Ban 

Quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới về việc điều chỉnh chủ trương 

đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của Dự án. 

2. Báo cáo số 140/BC-SBADP ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ban Quản 

lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới về việc đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án. 

3. Báo cáo số 139/BC-SBADP  ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới về việc giám sát, đánh giá 

trước khi điều chỉnh Dự án.  

4. Các Công văn tham gia ý kiến của các Bộ, ngành: Sở Tài chính tại Văn 

bản số 3643/STC-TCĐT ngày 13 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính tại Văn bản 

số 13405/BTC-QLN ngày 24 tháng 11 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số  8386/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 12 năm 2021. 

5. Công văn số 3450/UBND-KTTH ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ 

phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum và giảm Kế hoạch đầu 

tư vốn ODA nguồn NSTW cấp phát năm 2022 
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II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án 

dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022 

3. 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. 

4. Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 

5. Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên 

giới”, vay vốn ADB 

6. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

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

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum. 

II. 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, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh 

Kon Tum 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

3. Chủ dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 

4. Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 

5. Mục tiêu: Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hoàn 

thiện các tuyến, điểm du lịch có tài nguyên du lịch đặc sắc, đi đôi với nâng cao 

năng lực. Tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Kon Tum từng bước hiện thực hóa các 

lợi thế, tiềm năng (địa kinh tế, cửa khẩu; nông nghiệp, thương mại, du lịch...), 

tiến đến nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, du lịch; kích thích 

thương mại, đầu tư, du lịch, công nghiệp phát triển. Góp phần xóa đói, giảm 
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nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã 

hội trên địa bàn trong mối quan hệ chặt chẽ với Khu vực Tam giác phát triển 

Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). 

6. Nội dung đầu tư:  

- Đầu ra 1: Nâng cấp hạ tầng đường bộ 

+ Đầu ra 1.1: Đầu tư, nâng cấp Đường Tỉnh lộ 675A. 

+ Đầu ra 1.2: Đào tạo nhận thức an toàn giao thông 

- Đầu ra 2: Các kế hoạch VDTA nhằm xúc tiến thương mại và giao thông 

(TTF) với việc tập trung vào tăng trưởng đồng đều 

+ Đầu ra 2.1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng. 

+ Đầu ra 2.2: Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. 

+ Đầu ra 2.3: Hỗ trợ xúc tiến thương mại. 

-  Đầu ra 3: Nâng cao năng lực thể chế về lập kế hoạch đầu tư, thiết kế và 

thực hiện dự án và quản lý nguồn lực của VDTA được nâng cao: 

+ Đầu ra 3.1: Thực hiện Kế hoạch hành động giới (GAP) 

+ Đầu ra 3.2: Tập huấn thực hiện Kế hoạch hành động và Kế hoạch tổng 

thể cập nhật. 

7. Dự án nhóm: B 

8. Thời gian thực hiện: 6 năm kể từ khi ký Hiệp định (04/5/2017-

04/5/2023) 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Ia H’Drai, Kon Plông và Thành phố 

Kon Tum 

10. Tổng mức đầu tư: 25.298.000 USD tương đương 564.145.400.000 

đồng(1). Trong đó: 

- Vốn ODA vay của ADB là: 22.171.000 USD tương đương 

494.413.300.000 đồng (NSTW cấp phát 80% là 17.737.000 USD, tương đương 

395.530.600.000 đồng, tỉnh Kon Tum thực hiện vay lại 20% là 4.434.000 USD, 

tương đương 98.882.700.000 đồng) 

- Vốn đối ứng là 3.127.000 USD tương đương 69.732.100.000 đồng, bố 

trí từ nguồn ngân sách địa phương  

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Lý do đề xuất điều chỉnh của chủ đầu tư 

Điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn để bổ sung vốn đối ứng  

thanh toán thuế của Dự án vì Hiệp định vay không quy định cụ thể Dự án được 

phép sử dụng vốn vay để thanh toán thuế. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án 

để triển khai các thủ tục tiếp theo gia hạn Hiệp định vay, nhằm đảm bảo hoàn 

thành các mục tiêu, hoạt động theo như cam kết ban đầu của Dự án. 

                                                 
(1) Tỷ giá 1USD=22.300 VNĐ 
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2. Nội dung xin điều chỉnh: 

Nội dung 

điều 

chỉnh 

Theo chủ trương đầu tư được 

phê duyệt tại Quyết định 

739/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Đề xuất điều chỉnh 

Tổng 

mức đầu 

tư, cơ cấu 

nguồn 

vốn 

Tổng mức đầu tư của Dự án là 

25.298.000 USD tương đương 

564.145.400.000 đồng. Trong đó: 

-Vay nguồn ADF của ADB: 

22.171.000 USD tương đương 

494.413.300.000 đồng (NSTW cấp 

phát 80% là 17.737.000 USD, 

tương đương 395.530.600.000 

đồng, tỉnh Kon Tum thực hiện vay 

lại 20% là 4.434.000 USD, tương 

đương 98.882.700.000 đồng) 

-Vốn đối ứng: 3.127.000 USD 

tương đương 69.732.100.000 đồng, 

bố trí từ nguồn NSĐP 

Tổng mức đầu tư của Dự án là 

24.892.912 USD tương đương 

555.111.928.000 đồng. Trong đó: 

-Vay nguồn ADF của ADB: 

20.682.784 USD tương đương 

461.226.090.000 đồng (NSTW cấp 

phát 80% là 16.546.227 USD, tương 

đương 368.980.872.000 đồng, tỉnh 

Kon Tum thực hiện vay lại 20% là 

4.136.557 USD, tương đương 

92.245.218.000 đồng) 

- Vốn đối ứng: 4.210.127 USD 

tương đương 93.885.838.000 đồng, 

bố trí từ nguồn NSĐP 

Thời gian 

thực hiện 

6 năm kể từ khi ký Hiệp định  

(04/5/2017-04/5/2023) 

Đến ngày 31/12/2023 

Các nội dung khác: Thực hiện theo Thực hiện theo Quyết định số 739/QĐ-

TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

danh mục Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB.  

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến của các Sở Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đối với các nội dung liên quan đến việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án. Ý kiến tham gia của các đơn vị như sau: 

1. Ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 

8386/BKHĐT-KTĐN ngày 01/12/2021) 

Theo Văn bản số 6718/VPCP-QHQT ngày 21/9/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước, các cơ quan chủ quản, chủ 

dự án được sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để thanh toán cho các 

khoản thuế và phí như đã thỏa thuận với các nhà tài trợ được quy định trong các 

hiệp định vay ký kết trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Nghị quyết số 

49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2018 (áp dụng cho các Hiệp định vay đã ký kết từ năm 2017 về trước). 
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Việc giải ngân các khoản thuế và chi phí hợp lệ sẽ được thực hiện nếu 

Hiệp định khoản vay có quy định rõ ràng.  Hiệp định vay đã ký của Dự án không 

nêu rõ về việc thanh toán thuế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Kon Tum 

làm việc với Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì việc đàm phán, ký kết điều ước 

quốc tế, xác định rõ về tính hợp lệ của việc sử dụng nguồn vốn vay ADB để chi 

trả cho thuế, phí của Dự án làm cơ sở cho việc triển khai, thực hiện. 

2. Ý kiến tham gia của Bộ Tài chính (Văn bản số 13405/BTC-QLN ngày 

24/11/2021) 

Hiệp định vay của Dự án không quy định Dự án được phép sử dụng vốn 

vay để thanh toán thuế. Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban 

Quản lý Dự án bố trí vốn đối ứng để thanh toán khoản thuế theo quy định.  

3.  Ý kiến tham gia của Sở Tài chính (Văn bản số 3643/STC-TCĐT 

ngày 13 tháng 9 năm 2022) 

Sở Tài chính thống nhất đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và kế hoạch 

vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn 

vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới 

– Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum  

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH 

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum (Sau 

đây gọi tắt là Dự án) là Dự án thành phần của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực 

biên giới, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án tại Quyết định 

số 739/QĐ-TTg ngày 29/4/2016. Dự án có tổng mức đầu tư là 564.145 triệu 

đồng (vốn ODA là 494.413 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương là 

69.732 triệu đồng).  

Quá trình thực hiện, Dự án gặp vướng mắc về việc thanh toán thuế. Vì 

Hiệp định vay không quy định cụ thể Dự án được phép sử dụng vốn vay để 

thanh toán thuế nên phải bố trí bổ sung vốn đối ứng để thanh toán thuế theo quy 

định. Ngoài ra, Dự án được phê duyệt thời gian thực hiện dự án là 6 năm kể từ 

khi ký Hiệp định vay (4/5/2017-4/5/2023). Tuy nhiên, sau hơn hai năm kể từ khi 

ký kết Hiệp định vay, Dự án mới được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 tại Quyết định số 

1066/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên việc triển 

khai thực hiện các hoạt động của dự án kéo dài hơn so với dự kiến. Vì vậy, cần 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo gia hạn 

Hiệp định vay, nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, hoạt động theo như cam 

kết ban đầu của Dự án. 
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Xuất phát từ những lý do trên, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai 

hiệu quả, hoàn thành các hoạt động của dự án phù hợp với tiến độ thực tế, việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư khi điều chỉnh dự án 

Dự án chỉ thực hiện điều chỉnh về tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và 

thời gian thực hiện dự án nên không ảnh hưởng đến quy hoạch.  

Việc điều chỉnh Dự án hiện chưa phù hợp với số vốn đã bố trí trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách 

địa phương của Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 (do tăng vốn đối ứng ngân sách địa 

phương). 

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

thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và Nghị định hướng dẫn của 

Chính phủ. 

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

Dự án sau điều chỉnh chủ trương có tổng mức đầu tư 555.112 triệu đồng, 

thuộc phân loại dự án nhóm B (không thay đổi phân loại dự án). 

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

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 555.112 triệu đồng.  

- Về nguồn vốn: Nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng ngân sách địa 

phương  

- Về khả năng cân đối vốn: Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

22/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum, Dự án 

được giao kế hoạch vốn là 21.730 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, vốn đối ứng 

của Dự án tăng thêm 24.154 triệu đồng để thanh toán thuế.  

Dự phòng chưa phân bổ nguồn cân đối theo tiêu chí định mức giai đoạn 

2021-2025 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum là 100.000 triệu đồng. Hiện đã bố trí cho Dự án Tôn tạo, phục 

dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon 

Tum là 17.886 triệu đồng (tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum). Nếu được cấp có thẩm quyền thống 

nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí bổ sung 24.154 triệu đồng 

trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa 
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phương để thực hiện Dự án từ dự phòng chưa phân bổ nguồn cân đối ngân sách 

địa phương theo tiêu chí định mức theo quy định. 

6. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt: 

* Nội dung điều chỉnh, cụ thể như sau: 

Nội dung 

điều 

chỉnh 

Theo chủ trương đầu tư được 

phê duyệt tại Quyết định 

739/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Đề xuất điều chỉnh 

Tổng 

mức đầu 

tư, cơ cấu 

nguồn 

vốn 

Tổng mức đầu tư của Dự án là 

25.298.000 USD tương đương 

564.145.400.000 đồng. Trong đó: 

-Vay nguồn ADF của ADB: 

22.171.000 USD tương đương 

494.413.300.000 đồng (NSTW cấp 

phát 80% là 17.737.000 USD, 

tương đương 395.530.600.000 

đồng, tỉnh Kon Tum thực hiện vay 

lại 20% là 4.434.000 USD, tương 

đương 98.882.700.000 đồng) 

-Vốn đối ứng: 3.127.000 USD 

tương đương 69.732.100.000 đồng, 

bố trí từ nguồn NSĐP 

Tổng mức đầu tư của Dự án là 

24.892.912 USD tương đương 

555.111.928.000 đồng. Trong đó: 

-Vay nguồn ADF của ADB: 

20.682.784 USD tương đương 

461.226.090.000 đồng (NSTW cấp 

phát 80% là 16.546.227 USD, tương 

đương 368.980.872.000 đồng, tỉnh 

Kon Tum thực hiện vay lại 20% là 

4.136.557 USD, tương đương 

92.245.218.000 đồng) 

- Vốn đối ứng: 4.210.127 USD 

tương đương 93.885.838.000 đồng, 

bố trí từ nguồn NSĐP 

Thời gian 

thực hiện 

6 năm kể từ khi ký Hiệp định  

(04/5/2017-04/5/2023) 

Đến ngày 31/12/2023 

* Các nội dung khác: Thực hiện theo Thực hiện theo Quyết định số 

739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB. 

* Ý kiến thẩm định đối với các nội dung điều chỉnh 

- Về việc bổ sung vốn đối ứng để thanh toán thuế của Dự án và giảm vốn 

ODA tương ứng: Theo quy định tại khoản 5, Điều 98, Nghị định 114/2021/NĐ-

CP ngày 16/12/2021, việc thanh toán thuế, phí từ nguồn vốn ODA cho các 

chương, trình dự án đã được ký Hiệp định trước khi Nghị định số 114/2021/NĐ-

CP có hiệu lực sẽ được thực hiện theo Hiệp định, Điều ước quốc tế đã được ký 

với nhà tài trợ. Tuy nhiên qua rà soát và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số 8386/BKHĐT-KTĐN ngày 01/12/2021, Bộ Tài chính tại Văn bản số 

13405/BTC-QLN ngày 24/11/2021, Hiệp định vay của Dự án không quy định cụ 

thể Dự án được phép sử dụng vốn vay để thanh toán thuế. Vì vậy, phải bố trí bổ 

sung vốn đối ứng để thanh toán thuế của Dự án theo quy định. Tổng giá trị thanh 

toán tiền thuế của các gói thầu sử dụng vốn ODA là 33.187 triệu đồng. Chi phí 

đối ứng tiết kiệm được là 9.033 triệu đồng. Vì vậy, đề xuất bổ sung vốn đối ứng 



8 
 

24.154 triệu đồng để thanh toán thuế và giảm phần vốn ODA 33.187 triệu đồng 

(đã xây dựng để thanh toán thuế) là phù hợp.  

- Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: 

+ Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 33, Nghị định 114/2021/NĐ-

CP, Dự án thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư 

trước khi  thực hiện trình tự, thủ tục gia hạn Hiệp định vay. 

+ Dự án đã được xây dựng phương án bố trí kế hoạch vốn ODA năm 

2023, thuộc trường hợp Dự án chuyển tiếp và quá thời hạn bố trí vốn, tỉnh cam 

kết hoàn thành Dự án và không bố trí vốn ODA cho Dự án sau năm 2023. Sau 

khi thẩm định, Dự án đã nằm trong danh mục bố trí vốn năm 2023 được Chính 

phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 393/BC-CP ngày 

10/10/2022 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo số kế hoạch vốn dự kiến tại 

Văn bản số 7248/BKHĐT-TH ngày 12/10/2022.  

Vì vậy việc trình điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến 31/12/2023 là 

phù hợp, là cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo để gia hạn Hiệp định vay của 

Dự án.  

7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

- Theo quy định tại Điều 18 và điểm b, khoản 4, Điều 22 của Nghị định 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn 

ODA, Dự án thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện trình tự, 

thủ tục điều chỉnh dự án. 

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 98, Nghị định 114/2021/NĐ-CP, Dự án đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục. Trong quá trình thực hiện cần sửa 

đổi, điều chỉnh thì thực hiện theo quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

- Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 1 và  khoản 1, Điều 11, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Hội đồng 

nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự 

án. 

8. Về trình tự, thủ tục trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án sử dụng vốn vay của ADB. Ngoài ra, việc sử dụng vốn dự phòng 

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để bố trí bổ sung vốn cho dự 

án làm thay đổi phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Văn bản số 

313-CV/TU ngày  19 tháng 10 năm 2021. Do đó, nội dung trình của Dự án 

thuộc trường hợp vừa trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh. Sau khi có ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu, giải trình, hoàn thiện và tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh và phương án 

bổ sung kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
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2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án  trước khi chính thức 

trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.     

IV. KẾT LUẬN 

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên 

giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế và 

khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh 

chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để có cơ sở 

thực hiện (Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo). 

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

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQLDA HTPTKVBG; 

- Lưu: VT, ĐNHC, LTBA 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 Ngô Việt Thành 
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