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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKHĐT-TH Kon Tum, ngày         tháng       năm 2019 

V/v hoàn chỉnh Hồ sơ  xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án nhóm C 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật 

Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2891/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc khẩn trương hoàn chỉnh 

các nội dung trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã dự thảo hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C gửi 

Sở Tư pháp để thẩm định
(1)

, đồng thời gửi văn bản lấy ý kiến các đồng chí Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh
(2)

. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại 

Báo cáo số 335/BC-STP ngày 11 tháng 11 năm 2019) và ý kiến của các Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau: 

- Đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin 

tiếp thu và hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

- Đối với ý kiến của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: Đa số Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh đều thống nhất với phương án: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 như dự thảo Nghị quyết. Bên 

cạnh đó, một số ý kiến đề xuất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định 

chủ trương đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ (dưới 15 tỷ đồng) thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 

17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 sau khi có ý 

kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp thu ý kiến của 

các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn 

chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C, cụ thể như sau: 

                                           
(1)

 Tại Công văn số 2289/SKHĐT-TH ngày 04 tháng 11 năm 2019 
(2)

 Tại Công văn số 2352/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 11 năm 2019 



Phương án 1: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13 tháng 6 năm 2019 sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

Phương án 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ (dưới 15 tỷ đồng) thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 17 Luật 

Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 sau khi có ý kiến 

thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Để tạo sự thống nhất và có sự kiểm soát chặt chẽ của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh trong công tác phê duyệt chủ trương đầu tư gắn với việc phân bổ kế 

hoạch vốn đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chọn 

Phương án 2. Nội dung này kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

(có dự thảo hồ sơ kèm theo). 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TH, NTQ (5b). 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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