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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự 

án Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao 

năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ 

trình số 73/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: 

Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực 

tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và 

hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn 

thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - 

Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Khoản 7 Điều 17(1), Khoản 1 Điều 53 và điểm đ Khoản 5 Điều 55(2) 

Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 136/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 

6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa 

chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội 

(cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 

                                           
1 Theo Khoản 7 Điều 17: “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn 

vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.” 
2 - Theo Khoản 1 Điều 53: “Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn 

kế hoạch đầu tư công hằng năm: 1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp.” 

- Theo điểm đ Khoản 5 Điều 55: “Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: đ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn sau”. 
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trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án là đảm bảo 

quy định. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

Dự án Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng 

cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum có tổng 

mức đầu tư khoảng 80.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B; Nguồn vốn đầu tư từ 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dự án do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh làm chủ đầu tư. Về quy mô đầu tư:  

- Cơ sở I (Số 01 Đường Phan Văn Bảy, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum): Phá dỡ công trình hiện trạng: Nhà ăn và Bếp 01 tầng diện 

tích khoảng 705m2 và một số hạng mục phụ trợ hư hỏng khác. Đầu tư xây dựng 

mới: Khối nhà ăn kết hợp phòng ở đối tượng trẻ khuyết tật; Khu nhà ở người cao 

tuổi và phòng phục hồi chức năng; Khu nhà thể thao đa năng; các hạng mục phụ 

trợ. Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa: Cải tạo 12 nhà vệ sinh; các hạng mục khác: Sửa 

chữa, cải tạo sân đường nội bộ, lối đi phù hợp cho người khuyết tật, người cao tuổi 

và trẻ mồ côi và khuôn viên, trồng cây xanh tạo bóng mát. Mua sắm trang thiết 

bị(3). 

- Cơ sở II (Số 138 Đường Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum): Phá dỡ các hạng mục hiện trạng và san lấp mặt bằng(4); Đầu tư xây 

dựng mới: Khối Nhà hành chính 2 tầng; Khối nhà ở nuôi dưỡng và sinh hoạt cho 

các đối tượng (Gồm: Nhà ở đối tượng tâm thần nặng và đặc biệt nặng; Nhà ở đối 

tượng tâm thần nhẹ cho Nam; Nhà ở đối tượng tâm thần nhẹ cho Nữ); Khối nhà 

bếp kết hợp phòng ăn cán bộ, công nhân viên; Khối Nhà Y tế + Phục hồi chức 

năng và học nghề; Khối nhà ở cho cán bộ, công nhân viên (Gồm: Khu nhà ở cho 

cán bộ, công nhân viên Nữ; Khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên Nam); Nhà 

giặt, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà để xe máy; Cổng, Tường rào bảo vệ và cách ly 

các khu; Khuôn viên sân đường nội bộ, cây xanh và hành lang mái che lối đi; Hệ 

thống điện và thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, PCCC, giếng 

khoan, hầm tự hoại, Bể nước ngầm, tháp nước,... Mua sắm trang thiết bị(5). 

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, đảm bảo điều 

                                           
3 Thiết bị phục vụ chế biến, nấu ăn: Bếp nấu, đồ dùng nấu ăn, bàn gế ăn; thiết bị lưu trữ và chế biến đồ ăn,…; Đồ 

dùng sinh hoạt cá nhân cho các đối tượng như: Chăn, mền, chiếu, giường, tủ quần áo,… 
4 Nhà Trưng bày giới thiệu sản phẩm 01 tầng, diện tích khoảng 214m2; Nhà Làm việc hành chính và nhà ở đối 

tượng dãy A 01 tầng, diện tích khoảng 457m2; Nhà Làm việc hành chính và nhà ở đối tượng dãy B 01 tầng, diện 

tích khoảng 457m2; Nhà Làm việc hành chính và nhà ở đối tượng dãy C 01 tầng, diện tích khoảng 126m2; Nhà ăn 

tập thể và phòng chế biên thức ăn 01 tầng, diện tích khoảng 358m2; Nhà Y tế 01 tầng, diện tích khoảng 137m2; Nhà 

Hội trường kết hợp nhà học 02 tầng, diện tích khoảng 550m2; Các hạng mục phụ trợ khác như: Cổng, hàng rào; khu 

vệ sinh công cộng; mương thoát nước hiện trạng, bể nước,... 
5 Trang thiết bị Y tế phục vụ công tác thăm khám, cấp cứu, điều trị; công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vật lý trị liệu, 

điều trị phục hồi chức năng; Bàn ghế làm việc, hội trường, thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy phô tô...); 

Thiết bị phục vụ chế biến, nấu ăn: Bếp nấu, đồ dùng nấu ăn, bàn gế ăn; thiết bị lưu trữ và chế biến đồ ăn,…; Đồ 

dùng sinh hoạt cá nhân cho các đối tượng như: Chăn, mền, chiếu, giường, tủ quần áo;… 
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kiện hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ cho đối tượng tại Trung tâm, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người yếu thế có nơi ở; người tâm thần, người rối loạn tâm 

trí không nơi nương tựa được đưa vào điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng 

sớm hòa nhập cộng đồng; phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí chuyển thành tâm 

thần có hành vi gây nguy hiểm cho gia đình và xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, 

an toàn xã hội; thể hiện được sự quan tâm của đảng và Nhà nước đối với cộng 

đồng xã hội. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách  

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại 

biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án 

Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực 

tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum; phù hợp với quy hoạch 

tổng thể phát triển hinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum với các quy hoạch ngành khác có 

liên quan; và danh mục và mức vốn được Thủ tướng Chính phủ thống nhất thông 

báo tại Văn bản số 405/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 và dự án đã được 

các cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư(6). 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết 

về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân 

sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Xây mới, cải tạo, nâng cấp, 

sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã 

hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 73/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022. Đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp 

thu, giải trình bổ sung một số nội dung sau: 

- Đề nghị biên tập ngắn gọn nội dung “quy mô đầu tư” và “địa điểm thực 

hiện dự án”.  

- Đề nghị biên tập Điều 2 dự thảo nghị quyết như sau: “Điều 2. Bổ sung dự 

án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung 

ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).”  

- Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề nghị chủ đầu tư 

tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đã được đầu tư trước đây, xác định 

những hạng mục cần thiết phải xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo; đồng 

thời tính toán các hạng mục mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với quy định và 

điều kiện thực tế; thực hiện việc tháo dỡ, thanh lý tài sản nhà nước theo quy định 

                                           
6 Báo cáo số 136/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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hiện hành. Rà soát tính toán chính xác quy mô, tiêu chuẩn, định mức, suất đầu tư,... 

phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế, đảm bảo chất lượng hiệu 

quả, tiết kiệm tránh lãng phí ngân sách nhà nước. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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