
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến 

tham gia của các thành viên UBND 

tỉnh và Báo cáo thẩm định của Sở 

Tư pháp về Hồ sơ trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 

 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

 

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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết 

số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 

và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm định của 

Sở Tư pháp. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 339/BC-STP ngày 12 

tháng 11 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và giải trình như sau: 

1. Về ý kiến của các thanh viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hầu hết các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với nội dung dự 

thảo Nghị quyết do Sở Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và gửi lấy ý kiến. Tiếp 

thu ý kiến của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, sửa 

chữa và chỉnh trang Hội trường Ngọc Linh vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 để có cơ sở triển khai sửa chữa kịp thời phục vụ  

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

2. Về ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

Về cơ bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến thẩm định và đề 

nghị chỉnh sửa của Sở Tư pháp để hoàn chỉnh lại nội dung dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định. 

Riêng đối với nội dung đề nghị của Sở Tư pháp tại Điểm 3.2: (Đề nghị 

viện dẫn đúng số hiệu, tên gọi của các Nghị định tại căn cứ pháp lý thứ 7. Cụ 

thể là: “Căn cứ Nghị định số 120/2018 ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính 
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phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 

năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc 

thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020” ): Sau khi rà soát lại nội dung 

dự thảo Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, trong dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã viện dẫn đúng số hiệu, tên gọi và trích 

yếu của Nghị định số 120/2018 ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, 

nên không bổ sung thêm các cụm từ “Nghị định” theo như ý kiến đề nghị của 

Sở Tư pháp. 

Trên cơ sở các nội dung tiếp thu, giải trình như đã trên, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết về Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 11/2019/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết 

số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, TH, TVL.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phan Văn Thế 
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