
Phụ lục 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH  

(Kèm theo Báo cáo số: 340 /BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  

 

STT 
Ý KIẾN THẨM TRA  

CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH 

1 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

 

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về học phí đối 

với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 

2023(1). Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế, để Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành bảo đảm tính khả 

thi, chặt chẽ, áp dụng đến hết năm học 2022 - 2023, Ban 

đề nghị xem xét bổ sung điều khoản quy định mức thu 

học phí trong trường hợp Chính phủ ban hành Nghị quyết 

về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 

học 2022 - 2023 hoặc có chỉ đạo khác. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh bổ sung khoản 3 vào Điều 2 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: 

3. Trường hợp sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, Chính phủ ban 

hành quy định về việc giữ nguyên mức học phí năm học 2022-2023 bằng 

mức học phí năm học 2021-2022, thì mức học phí năm học 2022-2023 đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm 

bảo chi thường xuyên như sau: 

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng 

TT Cấp học 

Vùng và mức học phí  

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

 1 Mầm non 52.000 30.000 25.000 

 2 Trung học cơ sở 40.000 23.000 19.000 

 3 Trung học phổ thông 52.000 30.000 25.000 

(Mức học phí trên bằng mức học phí năm học 2021-2022 quy định tại 

Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND) 

                                           
1 Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 13/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa. 
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Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn triển khai thực 

hiện việc thu học phí trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy 

định. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc 

thu học phí trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định. 

 

Đề nghị rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh đã rà soát, biên tập, hoàn thiện về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật 

trình bày dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

2 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

- Chỉ đạo rà soát chặt chẽ hồ sơ, trình tự, thủ tục của các 

dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh 

mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là các dự 

án đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện việc chuyển 

mục đích sử dụng đất theo đúng quy định Luật Đất đai, 

trình cấp thẩm quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy 

định. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát chặt chẽ hồ sơ, trình tự, 

thủ tục của các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục 

dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai 

để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định. 

 

- Trong những năm qua, nhằm giải quyết việc thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng phòng hộ 

sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn 

tỉnh; tại các Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đều đã trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất 

(bổ sung), Danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa nước, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 

trên địa bàn tỉnh (bổ sung). Tuy nhiên, qua công tác thanh 

tra, kiểm tra các cơ quan trung ương đã chỉ rõ trong một 

năm mà nhiều lần trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung 

Danh mục các dự án cần thu hồi đất, bổ sung Danh mục 

các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất 

rừng phòng hộ sang mục đích khác là có biểu hiện chạy 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân 

sách, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, 

tổng hợp các dự án trên vào Danh mục các dự án cần thu hồi đất, bổ sung 

Danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng 

phòng hộ sang mục đích khác trình tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XII theo quy định. 
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theo nhà đầu tư. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo rà soát, kiểm tra, tổng hợp các dự án trên vào Danh 

mục các dự án cần thu hồi đất, bổ sung Danh mục các dự 

án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng 

phòng hộ sang mục đích khác trình tại Kỳ họp thứ 4 Hội 

đồng nhân dân, đảm bảo phù hợp với quy định 

3 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Báo cáo làm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc đề nghị 

điều chỉnh danh mục dự án thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Trong quá trình triển khai thực hiện, một số 

đơn vị, địa phương đề xuất điều chỉnh danh mục dự án thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia xuất phát từ những nguyên nhân chính sau: Số lượng 

danh mục dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 rất lớn, 

trong khi các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện các 

nội dung, nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được ban 

hành đầy đủ, kịp thời nên một số dự án có sự sai sót về nội dung, tên gọi dự 

án; một số dự án khi triển khai công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật, lập dự án có sự thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư 

do giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, một số dự án chưa phù hợp quy hoạch 

xây dựng xã, quy hoạch 3 loại rừng, chưa phù hợp về cấp quản lý công trình, 

đối tượng đầu tư,…. Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành là 

cần thiết. 

 

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh tên dự án, công trình tránh 

trùng lắp, chồng chéo, đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng 

quy định Luật đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh tên dự án, công trình 

tránh trùng lắp, chồng chéo, đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng quy định 

Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật 

khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Đưa dự án “Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Đăk Hà” ra 
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khỏi danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (phụ lục III). 

Lý do: Qua rà soát, tên dự án “Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 

xã Đăk Hà”2 sau khi điều chỉnh thành “Trường Tiểu học xã Đăk Hà” có sự 

trùng lắp về tên với dự án (Trường Tiểu học xã Đăk Hà) đã có trong danh 

mục thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng thời, 

dự án nêu trên không thuộc nội dung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.  

- Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo khu di tích chiến 

thắng Plei Kần tại “Thị trấn Plei Kần” thành “Xã Đăk Xú” (tại Phụ lục III 

kèm theo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu 

tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia triển địa bàn tỉnh 

Kon Tum). 

 

Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo 

cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn được cấp 

thẩm quyền phân bổ; phát huy hiệu quả nguồn vốn và chịu 

trách nhiệm về các danh mục dự án đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân 

sách, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra, giám sát và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn được cấp thẩm quyền phân bổ; 

phát huy hiệu quả nguồn vốn và chịu trách nhiệm về các danh mục dự án đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung. 

 

Đối với danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo các Sở, 

ngành phối hợp với các địa phương rà soát tên dự án, công 

trình đảm bảo bao quát, đầy đủ, dễ hiểu, dễ thực hiện, 

tránh trùng lắp, không chồng chéo, dự án phù hợp với thực 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

đối với danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2023 trên địa bàn tỉnh: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với các 

địa phương rà soát tên dự án, công trình đảm bảo bao quát, đầy đủ, dễ hiểu, 

                                           
2 Tại Phụ lục III kèm theo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương tình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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tế và kinh phí được cấp thẩm quyền phân bổ, đảm bảo 

đúng quy định Luật đầu tư công, Luật ngân sách Nhà nước 

và chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

dễ thực hiện, tránh trùng lắp, không chồng chéo, dự án phù hợp với thực tế và 

kinh phí được cấp thẩm quyền phân bổ, đảm bảo đúng quy định Luật đầu tư 

công, Luật ngân sách Nhà nước và chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trình 

HĐND tỉnh. 

 
Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND  tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

4 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 

Báo cáo làm rõ nguyên nhân đề nghị chấm dứt hiệu lực 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND 

tỉnh; đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện; giải pháp trong thời gian đến. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Từ năm 2018, triển khai công tác thu hút 

đầu tư, UBND tỉnh đã kêu gọi tài trợ và triển khai các thủ tục lập, thẩm 

định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Tổ hợp khách sạn, 

trung tâm thương mại, dịch vụ (Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018), trình HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án 

(Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/7/2019) và chấp thuận chủ trương 

đầu tư (Công văn số 1981/UBND-HTKT ngày 02/8/2019, trong đó lựa 

chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất(3)). Tuy nhiên, 

do yếu tố kế thừa, chuyển tiếp về mặt quy hoạch, tại khu vực nêu trên chưa 

có Đồ án quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt4, do đó 

chưa đủ điều kiện xác định dự án đầu tư xây dựng (khoản 4, Điều 29 Luật 

Quy hoạch đô thị), chưa đảm bảo cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

Dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thủ tục 

                                           
(3) Đang triển khai Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn thương mại, dịch vụ phường Thống Nhất. 
4 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) dọc theo hai bên bờ sông ĐăkBla (từ cầu Kon Klor đến cầu ĐăkBla) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 26/3/2008. Theo đó, đồ 

án quy hoạch được phê duyệt trước thời điểm Luật quy hoạch đô thị 2009 được ban hành (ngày 01/01/2010), được thực hiện theo Luật xây dựng 26/11/2003, trong đó tại Điểm b, Khoản 1, Điều 12 quy định: quy 

hoạch xây dựng đô thị bao gồm: quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. 

Tiếp đó, đến ngày 30/9/2014, trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) dọc theo hai bên bờ sông ĐăkBla đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã tổ chức lập và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 

1/500) Khu Trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 978/QĐ-UBND. (Theo điều 18 Luật quy hoạch đô thị có quy định: quy hoạch đô thị bao gồm 03 loại: quy 

hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.) 

* Do yếu tố kế thừa, chuyển tiếp về mặt quy hoạch và việc phân loại các loại đồ án quy hoạch đô thị đã dẫn tới tại khu vực nêu trên chưa có Đồ án quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
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lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời, quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư 

theo Luật Nhà ở năm 2014 đã được bãi bỏ và thực hiện theo Luật Đầu tư 

năm 2020 (không quy định việc trình xin ý kiến HĐND tỉnh); để lựa chọn 

nhà đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất 

đai và pháp luật có liên quan, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiên 

cứu tham mưu chấm dứt chủ trương đầu tư dự án, đồng thời lập quy hoạch 

phân khu để phục vụ thu hút đầu tư.  

Hiện nay, UBND thành phố Kon Tum đang triển khai lập điều chỉnh tổng 

thể Quy hoạch chung thành phố Kon Tum (dự kiến hoàn thành trong quý 

II năm 2023), trên cơ sở đó sẽ triển khai lập các quy hoạch phân khu để cụ 

thể hóa Quy hoạch chung. Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, 

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thu hút đầu tư. 

 

Đề nghị chỉ đạo Sở ngành, địa phương có liên quan rà 

soát, lập đồ án quy hoạch phân khu, hoàn thiện công tác 

quy hoạch nhằm đảm bảo việc thu hút đầu tư dự án trên 

địa bàn theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Để hoàn thiện công tác quy hoạch nhằm 

đảm bảo việc thu hút đầu tư dự án trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát lập, điều 

chỉnh quy hoạch trên địa bàn, phục vụ công tác đầu tư và thu hút đầu tư 

như: Văn bản số 3137/UBND-HTKT ngày 30/9/2022 về việc triển khai 

các nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng và các quy hoạch liên quan; Văn 

bản số 1107/UBND-HTKT ngày 19/4/2022 về việc tăng cường quản lý 

công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Văn bản số 

402/UBND-HTKT ngày 14/02/2022 về việc công tác tiếp nhận tài trợ kinh 

phí lập quy hoạch xây dựng; Thông báo số 1158/TB-VP ngày 04/4/2022 

về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm về công tác 

lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum… 

Theo đó, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện việc kêu gọi và tiếp 

nhận tài trợ kinh phí lập các đồ án quy hoạch trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện 

nay Chính phủ chưa có quy định, hướng dẫn quy trình tổ chức tiếp nhận 

kinh phí lập quy hoạch; do đó, UBND tỉnh đã có chủ trương tạm dừng tiếp 

nhận kinh phí tài trợ tại Thông báo số 3686/TB-VP ngày 04/10/2022 về 

kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn về công tác đầu tư, quy 
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hoạch trên địa bàn tỉnh. 

 
Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND  tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

5 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, việc Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung vào 

danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 nhiều lần trong 

năm(5) là chưa đảm bảo về quy định tại điểm đ Khoản 6 

Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014(6). Bên cạnh đó, hiện nay Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 cấp huyện trình Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh xem xét thông qua danh mục dự án cần thu hồi 

đất năm 2023 (dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 4) theo quy 

định điểm b Khoản 4 Điều 49 Thông tư số 01/2021/TT-

BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021. Vì vậy, Ban Kinh tế 

- Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét rà 

soát, tổng hợp dự án nêu trên vào danh mục dự án cần thu 

hồi đất năm 2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng 

quy định. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, tổng hợp dự án nêu 

trên vào danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 4 theo đúng quy định. 

   

                                           
5 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 12/7/2022; Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
6 “đ) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh;” 
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6 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư theo 

quy định của Luật Đầu tư công 

6.1 

Phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương 

tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam – 

Campuchia (M) 

 

Đề nghị báo cáo thêm về tình hình sử dụng nguồn vốn dự 

phòng ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

UBND tỉnh báo cáo như sau: Trên cơ sở mức vốn dự phòng chưa phân bổ 

(100.000 triệu đồng) tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân 

bổ 18.036 triệu đồng cho dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích 

lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum(7); đồng thời, trong thời gian tới, Ủy 

ban nhân dân tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung khoảng 24.154 

triệu đồng vốn đối ứng dự án Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự 

án tỉnh Kon Tum(8). Như vậy nguồn vốn còn lại (khoảng 57.960 triệu đồng) đảm 

bảo khả năng cân đối để xem xét chủ trương đầu tư của dự án. 

 

Chỉ đạo chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, 

sớm triển khai đầu tư dự án, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật, chất lượng; kịp thời bảo vệ chống sạt lở 

bờ suối, hạn chế thay đổi dòng chảy, gây khó khăn trong 

việc phân định ranh giới lãnh thổ quốc gia; chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư (Sở Ngoại vụ) chủ động phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm 

triển khai đầu tư dự án, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất 

lượng; kịp thời bảo vệ chống sạt lở bờ suối, hạn chế thay đổi dòng chảy, 

gây khó khăn trong việc phân định ranh giới lãnh thổ quốc gia; chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

 
Biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND  tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

                                           
(7) Tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(8) Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn 

trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum. 
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6.2 
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon 

Tum  

 

Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng công trình, khu vực 

dự kiến đầu tư. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Quần thể khu di tích có diện tích khoảng 90ha, 

trong đó Khu quản lý di tích hiện nay khoảng 600m2 (gồm có Nhà quản lý diện tích 

khoảng 225m2, nhà trưng bày khoảng 180m2, bia tưởng niệm). Thời gian qua, từ 

một số nguồn vốn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số dự án sửa 

chữa, cải tạo quy mô nhỏ. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc tu bổ, 

sửa chữa không được thường xuyên; mặt khác, quy mô của các công trình hiện có 

rất nhỏ chưa xứng tầm cho di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Với 

dự kiến nguồn vốn bố trí từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 là 60.000 

triệu đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, lựa chọn các hạng mục cần 

thiết để lập dự án “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk 

Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum” trên tổng thể diện tích khoảng 25ha. Đối với các 

hạng mục còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, 

tiếp tục đề xuất cấp thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí và triển khai khi đảm bảo 

điều kiện. 

 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên 

quan rà soát quy mô đầu tư của dự án tránh đầu tư trùng 

lắp với các dự án đã và đang đầu tư (hiện tại Chương 

trình mục tiêu quốc gia kinh tế xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực 

hiện dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt 

chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh); chịu trách nhiệm về các 

số liệu, thông tin báo cáo. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát quy mô đầu tư của dự án trong quá trình triển 

khai để tránh đầu tư trùng lắp với các dự án đã và đang đầu tư theo ý kiến 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. 

 

Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề 

nghị chỉ đạo đơn vị được giao làm chủ đầu tư tiến hành rà 

soát, đánh giá hiện trạng công trình, xác định những hạng 

mục cần thiết phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng; đồng thời tính toán các hạng mục mua sắm 

trang thiết bị cho phù hợp với quy định và điều kiện thực 

tế; tổ chức mua sắm theo đúng quy định của pháp luật; 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án rà soát, đánh giá hiện trạng công trình, xác định những hạng mục 

cần đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; tính toán các hạng 

mục mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy định và điều kiện thực tế; tổ 

chức mua sắm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc tháo dỡ, 

thanh lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng 
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thực hiện việc tháo dỡ, thanh lý tài sản nhà nước theo quy 

định 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. 

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

 
Chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND  tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

6.3 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei 

 
Báo cáo rõ tiến độ, khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân 

thanh toán của dự án. 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  

- Về tiến độ và khối lượng thực hiện dự án: Tổng khối lượng thực hiện 

đến nay đạt khoảng 85% so với tổng mức đầu tư. Hiện nay chủ đầu tư 

đang triển khai thi công Gói thầu Thi công xây lắp các hạng mục: Nhà 

quản lý, Đường thi công kết hợp quản lý cụm công trình đầu mối và Hệ 

thống điện; Gói thầu Khoan phụt xử lý nền; Gói thầu Thi công xây lắp 

các hạng mục Cụm đầu mối (Đập, tràn xả lũ và Cống lấy nước) và Công 

trình phục vụ thi công, Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ 

thống quan trắc, tuyến kênh chính và kênh chính Tây từ k0 đến K5+250m 

cụ thể: 

+ Hạng mục Cụm đầu mối (Đập, tràn xả lũ và Cống lấy nước) và Công trình 

phục vụ thi công: Khối lượng đạt khoảng 73%. 

+ Hạng mục nhà quản lý, đường thi công kết hợp quản lý cụm công trình đầu 

mối và hệ thống điện: Khối lượng đạt khoảng 66,57%. 

+ Gói thầu Thi công khoan phụt xử lý nền: Khối lượng thi công đạt 100%. 

+ Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc: Khối 

lượng đạt 3,28%. 

+ Hạng mục hệ thống kênh chính và kênh chính Tây đoạn K0 đến K5+250m: 

Khối lượng khoảng 47%. 

- Về giá trị giải ngân thanh toán của dự án: Lũy kế kế hoạch đã giải 

ngân là 353.865 triệu đồng/394.660 triệu đồng, đạt 89,66% kế hoạch đã 

giao (trong đó nguồn Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu ứng 
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phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh) đã giải ngân 321.182 triệu 

đồng/321.182 triệu đồng theo kế hoạch vốn đã bố trí, đạt 100% kế hoạch; 

nguồn ngân sách địa phương giải ngân 32.683 triệu đồng/73.478 triệu đồng, 

đạt 44,48% kế hoạch vốn). 

 

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầu tư dự án đúng 

theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật 

Đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan, sớm  

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử 

dụng. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầu tư dự án đúng theo 

quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các quy 

định của pháp luật có liên quan, sớm  đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, 

bàn giao đưa vào sử dụng. 

 

Đề nghị biên tập Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: 

“Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa 

nước Đăk Pokei 

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của dự án Hồ 

chứa nước Đăk Pokei: Giai đoạn 01 (đầu tư trong giai 

đoạn 2018-2023). 

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 

18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.” 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh đã biên tập Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: 

“Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei 

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của dự án Hồ chứa nước Đăk 

Pokei: Giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-2023). 

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 

21 tháng 3 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.” 

 
Chỉ đạo các sở, ngành tổ chức rà soát và hoàn chỉnh dự 

thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

6.4 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi. 

 

Báo cáo làm rõ lý do đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư 

(giảm chiều dài tuyến đường,...), nhưng không làm thay 

đổi tổng mức đầu tư của dự án; những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

UBND tỉnh báo cáo như sau: Tuyến có chiều dài ngắn hơn so với chủ 

trương đầu tư 1,3 km nhưng tổng mức đầu tư không đổi bởi các lý do sau: 

Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào đầu 

năm 2021; mặc dù quy mô đầu tư có điều chỉnh giảm 1,3km nhưng tại thời 

điểm lập hồ sơ thiết kế và dự toán, có sự biến động về giá nguyên, vật liệu và 

chi phí nhân công. Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế, để đảm bảo tính bền 

vững của công trình thì dự kiến tại các vị trí nền đường đắp mái taluy được 

gia cố bằng bê tông xi măng và những đoạn nền đường đào rãnh thoát nước 
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dọc được gia cố bằng bê tông xi măng để hạn chế việc xói lở. Ngoài ra, qua 

khảo sát ngoài thực địa, đơn vị tư vấn nhận thấy khối lượng đất đào, đất đắp, 

khối lượng đào đá có tăng so với dự kiến. Tổng mức đầu tư dự án đã được cơ 

quan quản lý chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải) tổ chức thẩm định(9), phù 

hợp theo khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 
Sau khi được điều chỉnh, dự án có còn ảnh hưởng đến 

diện tích rừng không, đề nghị báo cáo cụ thể. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Sau khi điều chỉnh thì dự án vẫn còn ảnh 

hưởng đến diện tích rừng. Cụ thể: diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 

28,11ha, trong đó đất có rừng khoảng 17,72ha (bao gồm rừng tự nhiên 

12,44ha, rừng trồng 5,28ha), đất không có rừng 10,39ha(10). Do đó, sau khi 

được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh 

sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và các ngành có liên quan hoàn thiện các hồ sơ trình 

cấp thẩm quyền xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang 

mục đích khác theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp trước khi được phê 

duyệt dự án và triển khai thực hiện. 

 

Chỉ đạo UBND huyện Ia H’Drai hoàn thiện hồ sơ thủ tục, 

bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện 

hành; cân đối, bố trí vốn để đối ứng thực hiện dự án trong 

giai đoạn 2021-2025; chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ia H’Drai hoàn thiện hồ sơ thủ tục, bảo 

đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu 

chất lượng theo quy định hiện hành; cân đối, bố trí vốn để đối ứng thực hiện 

dự án trong giai đoạn 2021-2025; chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật. 

 
Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

7 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 

                                           
(9) Tại Công văn số 1605/SGTVT-QLCLCT ngày 21 tháng 9 năm 2022. 
(10) Theo biên bản phúc tra ngày 04 tháng 8 năm 2022 về việc khảo sát, điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp phục vụ công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác. 
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Theo báo cáo, tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang 

năm 2022 là thấp (đã giải ngân 24.649/80.553 triệu đồng, 

đạt 30,6% kế hoạch). Đề nghị báo cáo làm rõ khó khăn, 

vướng mắc và nguyên nhân. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: UBND tỉnh báo cáo như sau: Tổng số 

vốn kéo dài sang năm là 80.553 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa 

phương là 60.853 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương là  19.700 triệu 

đồng. 

a) Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương: Đến nay đã giải ngân 

8.494/60.853 triệu đồng, đạt khoảng 14%, nguyên nhân chưa giải ngân 

được số vốn này chủ yếu do các dự án sau: 

- Dự án hồ chứa nước Đăk Pô Kei (30.000 triệu đồng): Chưa giải ngân 

được do theo chủ trương đầu tư đã được duyệt, giai đoạn 1 của dự án đầu 

tư trong giai đoạn 2018-2020, đến thời điểm hiện nay đã hết thời gian thực 

hiện. Tại kỳ họp chuyên đề lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án để giải 

ngân số vốn nêu trên. 

-  Dự án Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến 

năm 2050 (15.027 triệu đồng): Hiện dự án mới giải ngân được 860 triệu 

đồng; nguyên nhân do Quy hoạch tỉnh đang trong quá trình hoàn thiện, 

chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đang 

đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Quy hoạch tỉnh để trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt trong năm 2022 làm cơ sở để giai ngân số vốn được 

giao. 

- Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện 

thủ tục hồ sơ thanh toán. 

b) Vốn ngân sách trung ương: Đến nay đã giải ngân 16.155/19.700 triệu 

đồng, đạt 82%; dự kiến sẽ giải ngân hết số vốn nêu trên trong năm 2022. 

c) Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trong thời gian tới, Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu 

giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2021 kéo dài. 

 
Báo cáo làm rõ về những dự án, địa phương phải điều 

chỉnh kế hoạch vốn đã được cấp thẩm quyền bố trí từ đầu 

năm. Nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư, 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  

- Việc điều chỉnh kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền bố trí từ đầu năm, 

trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, cụ thể:  
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địa phương được phân bổ vốn. + Nguyên nhân khách quan: Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 

Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đang được lập, chưa được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do vậy, có sự thay đổi về quy mô của các 

dự án, mục tiêu đầu tư các công trình/dự án động lực; Bên cạnh đó, có dự án 

được bổ sung kế hoạch vào tháng 5 năm 2022 nên dự kiến không giải ngân 

hết kế hoạch đã được giao (Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai); Ngoài ra công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng khó khăn cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án 

(Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon 

Tum lên 165 giường). 

+ Nguyên nhân chủ quan: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa 

được phát huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, 

chậm trễ trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa 

sâu sát công việc và thiếu quyết liệt xử lý vướng mắc, dẫn đến bồi thường, giải 

phóng mặt bằng kéo dài là chậm tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, chất 

lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa  đáp ứng được yêu cầu của dự án, 

trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần... làm chậm 

tiến độ. 

- Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp mạnh 

mẽ, tích cực, quyết liệt hơn trong công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư; đồng 

thời, sẽ xem xét xử lý hoặc trình cấp thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm các chủ 

đầu tư chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định. 

 

Đối với việc điều chỉnh nguồn ngân sách tỉnh phân cấp 

đầu tư, nguồn xổ số kiến thiết, đề nghị báo cáo cụ thể nhu 

cầu đề xuất của các địa phương trong việc sử dụng nguồn 

vốn dự kiến được phân bổ. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Trên cơ sở tình hình giải ngân kế hoạch 

năm 2022 đến thời điểm hiện nay và nhu cầu thực tế của các dự án, nhằm 

ưu tiên triển khai thực hiện các dự án cấp bách trên địa bàn các huyện, 

thành phố và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vùng kinh tế động lực; 

đầu tư chỉnh trang đô thị để chào mừng Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành 

lập tỉnh Kon Tum và đẩy nhanh tiến độ các dự án thực hiện lồng ghép 

nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
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UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh bổ sung cho các huyện, thành phố. Mức bổ 

sung đảm bảo phù hợp quy định và nằm trong phạm vi kế hoạch giai đoạn 

2021-2025. 

 

Đối với các dự án được điều chuyển vốn, đề nghị chủ đầu 

tư cam kết chịu trách nhiệm trong việc thực hiện, giải 

ngân hoàn thành đúng tiến độ vốn được giao. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm 

trong việc thực hiện, giải ngân hoàn thành đúng tiến độ vốn được giao đối với 

các dự án được điều chuyển vốn. 

 
Chỉ đạo rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

UBND  tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

8 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

Cơ sở pháp lý quy định thẩm quyền Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định chủ trương điều chỉnh quy hoạch 

03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án 

đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo quy định tại Nghị định 

số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì các hồ sơ các dự án 

trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phải phù hợp với nhiều 

loại quy hoạch, trong đó có quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, 

hiện nay Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia chưa được cấp thẩm quyền phê 

duyệt, các Quy hoạch về bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đã hết hiệu lực 

thi hành và được bãi bỏ theo quy định. 

Để hướng dẫn các địa phương xử lý các vấn đề về quy hoạch thì Quốc hội 

đã ban hành Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và Chính phủ 

đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022. Thực hiện các văn 

bản này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn số 

6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022), Tổng cục lâm nghiệp (tại Công văn 

số 1778/TCLN-KL ngày 31/10/2022) hướng dẫn các địa phương thực hiện 

việc điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng đối với các dự án đang trình cấp 
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thẩm quyền xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng như đã 

nêu tại Tờ trình 182/TTr-UBND ngày 09/11/2022. 

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

chủ trương đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh đối với 

diện tích rừng và đất lâm nghiệp thực hiện 05 dự án đầu công là phù hợp 

với hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 

6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022), Tổng cục lâm nghiệp (Công văn số 

1778/TCLN-KL ngày 31/10/2022). 

Đồng thời, để phù hợp thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và xin điều 

chỉnh lại tên gọi dự thảo Nghị quyết như sau: Nghị quyết về chủ trương 

đưa ra khỏi Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích rừng và đất lâm 

nghiệp thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum (có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

 

Việc căn cứ vào các văn bản số 6813/BNN-TCLN ngày 

11/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

văn bản số 1778/TCLN-KL ngày 31/10/2022 của Tổng 

cục Lâm nghiệp để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng có 

đảm bảo cơ sở pháp lý, phù hợp với các quy định của 

pháp luật 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ 

có nội dung: Quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật 

Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 

năm 2019 được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung 

theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có 

hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định 

hoặc phê duyệt. Chỉ được điều chỉnh nội dung theo quy định pháp luật có 

liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực trong trường hợp cần 

thiết, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất, quyết 

định điều chỉnh. 

Triển khai Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và 

Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ; Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 6813/BNN-

TCLN ngày 11/10/2022 và Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Văn bản số 
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1778/TCLN-KL ngày 31/10/2022 để hướng dẫn các địa phương hoàn 

thiện thủ tục pháp lý liên quan đến Quy hoạch lâm nghiệp.  

Thực hiện các văn bản nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Tổng cục Lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét chủ trương đưa ra khỏi Quy hoạch 03 loại rừng đối với 

diện tích rừng và đất lâm nghiệp thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh 

tế xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum để làm cơ sở triển khai các bước tiếp 

theo là phù hợp với hướng dẫn; đồng thời là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích 

khác để thực hiện các dự án. 

 

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương, Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại 

rừng có đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị quyết số 

61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội; Nghị quyết 

số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ.  

 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ 

có nội dung: Quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật 

Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 

năm 2019 được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung 

theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có 

hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định 

hoặc phê duyệt. Chỉ được điều chỉnh nội dung theo quy định pháp luật có 

liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực trong trường hợp cần 

thiết, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất, quyết 

định điều chỉnh. 

Theo đó, Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 

cảu Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy 

hoạch 03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp 

theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh chưa bị bãi bỏ, nên vẫn còn 

hiệu lực, được tiếp tục kéo dài thực hiện và được điều chỉnh theo quy định 

pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực trong trường 
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hợp cần thiết là phù hợp với nội dung Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 

16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 

năm 2022 của Chính phủ;  

 

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về phê duyệt điều 

chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết 

địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức 

năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum có được 

xem là Quy hoạch 03 loại rừng, văn bản pháp lý có liên 

quan 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh được thực 

hiện theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng và rừng sản xuất) và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện rà soát 

và ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 

2008 phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi 

tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại 

rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đây được xem là Quy hoạch 03 loại rừng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum và phù hợp với các quy định về chức năng các 

loại rừng được quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và 

Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc đối với 05 dự án 

đang trình Thủ tướng xem xét chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác; xem xét, đề xuất giải pháp cho 

phù hợp 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Thực hiện trình tự, thủ tục trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan 

chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ của 05 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo theo quy định và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng tự nhiên sang mục đích khác. 

Tuy nhiên trong quá trình thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị làm rõ một số nội dung, trong đó có sự phù hợp của dự án với 
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Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Hiện nay Quy hoạch lâm nghiệp Quốc 

gia chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên gặp khó khăn vướng mắc 

trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải 

trình theo hướng phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp 

đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho từng tỉnh tại Quyết định số 

326/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2022.  

Đồng thời, để triển khai Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của 

Quốc hội và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 

Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản 

số 6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022 và Tổng cục Lâm nghiệp đã ban 

hành Văn bản số 1778/TCLN-KL ngày 31/10/2022 để hướng dẫn các địa 

phương hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến Quy hoạch lâm nghiệp. 

Để kịp thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan và giải ngân vốn 

thực hiện các dự án đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ theo hướng 

dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp 

xây dựng hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị 

quyết về chủ trương đưa ra khỏi Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở Nghị quyết của Hôi đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự 

nhiên sang mục đích khác để triển khai các dự án theo quy định. 
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