
PHỤ LỤC
BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ  DỰ

THẢO ĐỀ ÁN BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

STT Đơn vị
 góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu

giải trình

1

Bộ Giáo dục
và Đào tạo
(Công văn

899/BGDĐT-
KHTC, ngày
08/3/2021)

- Đề nghị bổ sung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
'- Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum.

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã
chỉnh vào dự thảo Đề án.

Về việc tổ chức thực hiện
-Hàng năm, căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch và dự
toán kinh phí chuyển Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cân đối vào dự toán địa phương báo cáo
bộ tài chính, bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. Quá trình triển khai cần
định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết phù hợp.
-Tham mưu UBND tỉnh cân đối các nguồn lực để sử dụng hiệu quả; bên cạnh đó rà soát, ban hành các
chính sách kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực đầu tư đáp ứng được các nhu cầu về cơ sở vật chất thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình tại văn bản số
3685/VPCP-V.I  ngày  18/4/2017;  ý  kiến  của  Thanh  tra  Chính  phủ  tại  văn  bản  số  490/TTCP-
GSTĐXLSTT ngày 03/3/2017, thống nhất cơ chế quản lý, điều hành và thực hiện chương trình, đề án
thuộc ngành giáo dục từ trung ương đến địa phương giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum là
đơn vị đầu mối chủ trì tổng hợp, tham mưu đề xuất phương án đầu tư, là chủ đầu tư các hạng mục,
công trình.

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã
chỉnh vào dự thảo Đề án.

2

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

(Công văn số
09/SKHĐT-

VX ngày
04/01/2021)

Đề nghị biên tập lại nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành: “Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo, các Sở ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất UBND
tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư để thực hiện Đề án, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt.

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã
chỉnh vào dự thảo Đề án.

Kiểm tra, rà soát các mục, số thứ tự … để hoàn thiện Đề án. Tiếp thu và đã chỉnh sửa
trong dự thảo Đề án.
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Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020; trong đó, ngành Giáo dục -
Đào tạo dự kiến triển khai 05 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công (chưa tính các nguồn vốn sự
nghiệp và nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do chưa được Trung ương dự kiến kế
hoạch vốn) với tổng mức đầu tư trên 1.287 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch vốn trong trung hạn giai đoạn
2021-2025 cân đối, bố trí khoảng 746,8 tỷ đồng

Tiếp thu và đã chỉnh sửa
trong dự thảo Đề án.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, việc cân đối, bố trí nguồn lực theo dự thảo đề án là rất
khó khăn, do vậy, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 đã phân duyệt và dự kiến từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn
khác… hoàn chỉnh lại đề án để đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, tăng cường các giải pháp đẩy mạnh
thu hút các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào giáo dục, trong đó
khuyến khích thành lập các trường tư thục chất lượng cao.

Sở GD&ĐT đã rà soát các
nhu cầu đầu tư và tăng tỷ lệ

huy động xã hội hóa vào
trong dự thảo Đề án (15% so
với 10% của Dự thảo Đề án)

3

Sở Tài chính
(Công văn số

181/STC-
QLNS ngày
14/01/2021)

1.Về quy trình, thể thức ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non
và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025:
Nội dung của dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án cần tập trung xây dựng các nội dung trọng tâm,
như: Mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp; Nguồn kinh phí thực hiện; và Tổ chức thực hiện. Về số liệu
chi tiết, thuyết minh (nếu có) đề nghị biên tập, thống kê tại các phụ lục kèm theo cho phù hợp và
thuận lợi trong quá trình tra cứu, triển khai thực hiện.

Sở GD&ĐT tiếp thu và đã bổ
sung dự thảo Quyết định phê

duyệt

Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố lập kế hoạch khảo sát cụ thể để đánh giá đúng thực trạng tình hình cơ sở vật
chất hiện nay, từ đó xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm thiết bị của từng địa phương, tổng hợp và xác
định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng, mua sắm
thiết bị theo từng giai đoạn đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định hiện hành và trên cơ
sở khả năng nguồn lực ngân sách nhà nước bố trí được để đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện
đảm bảo tính khả thi của Đề án. 

Giải trình: Sở Giáo dục và
Đào tạo đã chủ trình phối

hợp UBND các huyện/thành
phố chỉ đạo từng cơ sở GD
báo cáo thực trạng, báo cáo

nhu cầu, từ đó đã rà soát, cho
ý kiến trước khi các đơn vị
liên quan cho ý kiến góp ý

Về nguồn kinh phí thực hiện Đề án đề nghị biên tập như sau:
+Ngân sách nhà nước: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn trái phiếu Chính phủ, các
chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Sở GD&ĐT tiếp thu và chỉnh
sửa dự thảo Đề án.

2

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

(Công văn số
09/SKHĐT-

VX ngày
04/01/2021)

STT Đơn vị
 góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu

giải trình
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- Về cơ cấu nguồn ngân sách nhà nước thực hiện:
'+ Phần ngân sách địa phương 30% tương ứng 669.000 triệu đồng, đề nghị đơn vị phân tích cụ thể từ
nguồn chi thường xuyên, nguồn chi đầu tư; chi tiết ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, TP thực
hiện đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương hiện nay.
'+ Dự toán ngân sách năm 2021 chi cho Giáo dục và Đào tạo  đã được cấp có thẩm quyền giao; việc
đơn vị xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó kinh phí thực hiện năm 2021 là 280.000
triệu đồng (gồm: ngân sách trung ương 168.000 triệu đồng; ngân sách địa phương 84.000 triệu đồng;
nguồn khác 28.000 triệu đồng). Đề nghị đơn vị thuyết minh, bổ sung cơ sở tổng hợp số liệu dự toán đã
được bố trí thực năm 2021 (ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện) để đảm bảo cơ sở pháp lý để
xây dựng Đề án.

Giải trình: Đối với năm
2021, ngoài vốn đã được các

cấp có thẩm quyền giao,
ngành Giáo dục đang tiếp thu

vận động các nguồn lực để
thực hiện (hiện đang là thời

điểm đầu năm)

Để thực hiện đảm bảo cơ sở vững chắc cơ cấu, nguồn lực thực hiện Đề án tại địa phương, đảm bảo
tính khả thi, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lấy ý kiến bổ sung của Bộ Giáo dục và Đào
tạo để tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành Đề án cho phù hợp khả năng ngân sách trung ương,
địa phương, đảm bảo tính khả thi.
+ Nguồn lực ngân sách địa phương bố trí thực hiện Đề án cho giai đoạn 2021-2025 : 669.000 triệu
đồng, (bình quân mỗi năm khoảng 133.800 triệu đồng) khá lớn. Năm 2021 là năm đầu thực hiện phân
bổ vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, đối với chi thường xuyên tiếp tục kéo dài thêm 01 năm giai
đoạn ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Trung ương nên không cân đối đủ nguồn thực
hiện nhiệm vụ này. Giai đoạn ngân sách tiếp theo, thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN,
theo hướng cắt giảm chi thường xuyên theo lộ trình; Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối
hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật đầu tư công để thực hiện cho phù hợp; trường hợp
khả năng cân đối các nguồn vốn gặp khó khăn, cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại quy mô, nhu cầu thực
hiện các mục tiêu cho phù hợp, đảm bảo triển khai được trong thực tiễn.

Giải trình: Hiện nay Bộ
GD&ĐT đã có ý kiến và Đề
án đã bổ sung ý kiến của Bộ

GD&ĐT (Công văn
899/BGDĐT-KHTC, ngày

08/3/2021)
Tiếp thu: Sở GD&ĐT đã rà

soát và đã điều giảm kính phí
đầu tư để đảm bảo thực tiễn

3

Sở Tài chính
(Công văn số

181/STC-
QLNS ngày
14/01/2021)

STT Đơn vị
 góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu

giải trình
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 Tổ chức thực hiện:
Theo dự thảo Đề án nhiệm vụ của Sở Tài chính:
“- Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án.
- Hàng năm, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa
phương cho sự nghiệp giáo dục (chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo) phù hợp với khả năng
ngân sách của địa phương giai đoạn 2021 - 2025 theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện Đề
án.``
 Đề nghị đơn vị biên tập lại như sau:
 `` Sở Tài chính: Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình cấp có thẩm quyền ưu tiên cân đối,
bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương, phù hợp với khả năng ngân sách theo phân cấp ngân sách
hiện hành để thực hiện Đề án. ``

Sở GD&ĐT tiếp thu và chỉnh
sửa dự thảo Đề án.

4

Sở Xây dựng
(Công văn số:

02/SXD-
PTĐTHTKT,

ngày
05/01/2021)

Đối với đánh giá thực trạng: Xem xét bổ sung cơ sở để xác định các số liệu về thực trạng cơ sở vật
chất nêu trong Đề án; đánh giá tỷ lệ % cơ sở vật chất là công trình tạm, công trình thiếu kiên cố

Tiếp thu và đã bổ sung trong
dự thảo Đề án.

Đối với phần đầu tư cơ sở vật chất: Xem xét tách riêng phần nhà ở cho học sinh và giáo viên Tiếp thu và đã bổ sung trong
phụ lục dự thảo Đề án.

5

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch
(Công văn số
1671/SVHTT
DL-KHTC,

ngày
31/12/2020)

 Việc đánh giá thực trạng  về cơ sở vật chất cần đánh giá thêm nội dung về trang thiết bị sân, bãi ngoài
trời của các trường  mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đưa ra kế hoạch đầu tư, bổ sung
giải pháp và kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị sân, bãi học tập và hoạt động ngoài trời

còn thiếu nhằm phục vụ việc phát triển công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

Tiếp thu và đã bổ sung trong
dự thảo Đề án, phụ lục

6

UBND TP
Kon Tum

(Công văn số
29/UBND-
TH, ngày

05/01/2021)

Đề nghị xem xét bổ sung thêm số lượng phòng học bộ môn Khoa học xã hội vào nhu cầu đầu tư.
Giải trình: Nhu cầu đầu tư đã

có trong phụ lục nhu cầu
phòng học bộ môn

3

Sở Tài chính
(Công văn số

181/STC-
QLNS ngày
14/01/2021)

STT Đơn vị
 góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu

giải trình
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