
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTTH Kon Tum, ngày       tháng       năm 

V/v triển khai Nghị quyết số 

69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 

của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Kon Tum 

 

      

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư khác. 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Kon Tum; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

3303/SKHĐT-TH ngày 23 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các chủ đầu tư khác:  

Trên cơ sở dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, khẩn trương khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình 

cấp có thẩm quyền quyết định (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm 

định) theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan. Trong quá trình khảo sát, lập hồ 

sơ đề xuất chủ trương đầu tư cần lưu ý rà soát kỹ sự phù hợp quy hoạch; sự cần 

thiết đầu tư; quy mô; tiêu chuẩn, định mức; hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối 

vốn của dự án đảm bảo phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế và khả năng cân 

đối ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án và tổ chức thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư dự án theo đúng quy định; đồng thời rà soát, cập nhật và tiếp tục hoàn 
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chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh để trình cấp 

có thẩm quyền theo quy định. 

Báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH); 

- Lưu: VT, KTTH. PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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