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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 2022     

Về việc chấn chỉnh việc trình 

điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án trên địa bàn tỉnh 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư khác(1). 
 

Thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, 

yêu cầu hạn chế việc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, qua theo dõi vẫn có nhiều dự án trình điều chỉnh 

chủ trương do lỗi sơ sót từ việc chủ quan của các chủ đầu tư. Để chấn chỉnh tình 

trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư 

khác (gọi chung là các đơn vị, địa phương):  

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

số 2440/UBND-HTKT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai các thủ tục 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 938/UBND-KTTH ngày 

05 tháng 4 năm 2022 về việc hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án 

trên địa bàn tỉnh; nhất là việc khắc phục tình trạng trình cấp thẩm quyền điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhiều lần liên quan đến thay đổi các nội dung 

chi tiết của dự án (như quy mô đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, 

địa điểm thực hiện,...). 

2. Từ nay trở đi , Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không xem xét việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do 

lỗi sơ sót từ chủ quan của các chủ đầu tư trong quá trình lập chủ trương đầu tư.  

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; đồng thời, tăng cường công tác 

hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trước khi trình 

cấp thẩm quyền quyết định chủ trương các dự án, tránh xảy ra trường hợp phải 

điều chỉnh chủ trương do sai sót trong quá trình lập chủ trương đầu tư như trong 

thời gian qua. 

                   
(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị. 



2 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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