
1 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-HĐND Kon Tum, ngày       tháng      năm 2019 

 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo nghị quyết cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 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 tại, trên cơ sở 

Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo 

nghị quyết về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư Dự án Đường trục chính 

phía Tây thành phố Kon Tum. 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 điểm a khoản 2 Điều 27 Luật đầu tư công năm 2014 quy định: “a) Đối 
với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản 
lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 
thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư;”. Vì vậy, việc UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến 

về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố 

Kon Tum là đúng thẩm quyền. 

2. Nội dung dự thảo nghị quyết 

Thực hiện Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 15/10/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm 

việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ 

trương hỗ trợ vốn đầu tư Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum và 

đề nghị tỉnh thực hiện các trình tự thủ tục dự án theo quy định.  

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã giao Ban Quản lý các dự án 98 tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án nói trên theo 

quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm 

định sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trên
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. Dự án Đường trục 
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 Báo cáo kết quả thẩm định số 147/BC-SKHĐT ngày 15/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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chính phía Tây thành phố Kon Tum có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.492 tỷ 

đồng, thuộc danh mục dự án nhóm B do địa phương quản lý; dự án được đầu tư từ 

nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (khoảng 50% tổng mức đầu tư, từ nguồn dự 

phòng chung chưa phân bổ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 và các nguồn vốn khác); ngân sách địa phương (từ nguồn thu khai thác quỹ 

đất và các nguồn vốn hợp pháp khác). Với mục tiêu giảm tải áp lực về giao thông 

tuyến đường Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn qua thành phố Kon Tum, góp phần làm 

giảm mật độ lưu lượng tham gia giao thông, tăng năng lực thông hành và giảm 

thiểu tai nạn giao thông; kết nối các khu công nghiệp, các khu đô thị và dân cư, 

khu du lịch sinh thái, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sân bay Kon Tum; 

hoàn chỉnh trục giao thông chính cho khu vực phía Tây thành phố Kon Tum, góp 

phần phục vụ nhu cầu vận tải của người dân; khai thác được quỹ đất rộng lớn bên 

bờ phải sông Đăk Bla, phía Tây và Tây Nam thành phố Kon Tum để phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương nói chung cũng như tại khu vực tuyến dự án đi qua. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến về báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum. 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Qua kiểm tra, đối chiếu Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy dự án nói trên phù 

hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2025; phù hợp với Quy hoạch ngành, lĩnh vực được 

cấp thẩm quyền phê duyệt, không trùng lắp với các chương trình, dự án đã có 

quyết định chủ trương đầu tư. Ban thống nhất và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, cho ý kiến thống nhất báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 

trục chính phía Tây thành phố Kon Tum như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 11/7/2019. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết cho đồng bộ về 

nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua theo quy định. 

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

đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 8 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 

 

 

   Đã ký 

 

 

Hồ Văn Đà 
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