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 Kính gửi:  

  - Các sở, ban ngành; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

  - Các chủ đầu tư khác có sử dụng vốn NSNN. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh 

tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán nhân sách nhà nước năm 2012; 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều 

hành công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như chuẩn bị cho công 

tác lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2013 - 2015) để đăng ký 

với Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban ngành; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác có sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, đăng ký danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn (giai đoạn 2013 - 2015) 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của 

Chính phủ, Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương; 

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh giai đoạn 2011 - 2015 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 và Kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển năm 2012 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, các đơn 

vị tiến hành rà soát kỹ để đề xuất loại bỏ hoặc bổ sung dự án mới thật sự cấp 

bách, đăng ký danh mục dự án đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Kon Tum (theo Biểu mẫu số 01). 

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc, triệt để các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo 

an sinh xã hội, trong đó có cắt giảm đầu tư công. Dự kiến các nguồn vốn đầu 

tư phát triển từ ngân sách nhà nước hàng năm chỉ tăng bình quân khoảng 15 - 

20%, do vậy đề nghị các đơn vị rà soát kỹ để đăng ký dự án đầu tư cho phù 

hợp. Đối với các dự án không cân đối được từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

để đầu tư trong giai đoạn 2013 - 2015: cần có kế hoạch để giãn, hoãn tiến độ 

đầu tư sau năm 2015 hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác như: BT, 

BOT, BTO, PPP …. 

Cụ thể: 
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1.1- Đối với các dự án đăng ký vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

(giai đoạn 2013 - 2015) tỉnh Kon Tum
(1)

, đề nghị các đơn vị lưu ý một số nội 

dung sau: 

- Về qui mô đầu tư: Các đơn vị rà soát, xem xét lại quy mô đầu tư của 

dự án để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn theo 

quy định
(2)

 (kể cả các dự án đang triển khai và các dự án đã được UBND tỉnh 

phê duyệt nhưng chưa triển khai). Đối với các dự án có quy mô lớn, vượt quá 

khả năng cân đối của ngân sách nhưng không điều chỉnh sẽ không được đưa 

vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2013-2015) của tỉnh. 

- Về nguồn vốn đầu tư: Khi đăng ký danh mục dự án đầu tư trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2013 – 2015) tỉnh Kon Tum, chủ đầu 

tư phải dự kiến rõ nguồn đầu tư cho từng dự án
(3)

. Đối với những dự án huy 

động từ các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, cần giải 

trình rõ khả năng huy động từng nguồn vốn để đầu tư dự án này. 

- Dự án đăng ký vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2013 - 

2015) tỉnh Kon Tum cần lựa chọn các công trình quan trọng, cấp thiết, có ý 

nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

an ninh của địa phương, trong đó sắp xếp theo trật tự ưu tiên sau đây: 

+ Các công trình đang triển khai thi công, đảm bảo hiệu quả đầu tư, có 

khả năng hoàn thành trước năm 2016. 

Đối với các công trình đang triển khai thi công nhưng không có khả 

năng hoàn thành trước năm 2016: cần xác định diểm dừng kỹ thuật hợp lý để 

giãn, hoãn một số hạng mục chuyển qua đầu tư giai đoạn khác. 

+ Các công trình cho khởi công năm 2012. 

+ Các công trình đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhưng chưa 

bố trí vốn để triển khai thi công, có khả năng hoàn thành trước năm 2016. 

+ Các công trình đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền. 

+ Các công trình cấp bách về phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; 

an sinh xã hội; quốc phòng an ninh và công trình trọng điểm, cấp bách khác. 

* Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2013 - 2015) 

thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố: đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chủ động triển khai. Sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn để các huyện, thành phố tiếp tục hoàn thiện, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

1.2. Đối với danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

nhưng không cân đối, bố trí được vốn trong giai đoạn 2013 - 2015: 

                                           
(1)

 Gồm danh mục các công trình, dự án sử dụng nguồn các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp tỉnh và 

các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2013 - 2015; Đối với các Chương trình 

MTQG, sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn các đơn vị triển khai. 

(2)
 Dự án nhóm B bố trí không quá 5 năm, dự án nhóm C bố trí không quá 3 năm 

(3)
 Về nguồn vốn đầu tư: Phải ghi cụ thể tên nguồn vốn theo Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 

30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tránh trường hợp ghi chung chung như: Ngân sách tỉnh, Hỗ trợ có mục 

tiêu của Trung ương… 
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Đề nghị các đơn vị lập Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ đầu tư 

sau năm 2015 hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác như: BT, BOT, 

BTO, PPP… (theo Biểu mẫu số 02). 

Báo cáo đăng ký Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2013 - 

2015) tỉnh Kon Tum và Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ đầu tư sau 

năm 2015 hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác như: BT, BOT, BTO, 

PPP… của các đơn vị (thể hiện đầy đủ cả phần thuyết minh và phụ biểu) gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2012 để tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về việc trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 

- Để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp theo, khi trình 

cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình, đề nghị 

các chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 và Quyết định 

số 1299/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011. 

- Đối với các công trình, dự án do UBND các huyện, thành phố làm chủ 

đầu tư: Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: các công trình, dự án thuộc 

nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố quyết định (theo nguyên tắc ngân sách cấp nào, cấp đó 

quyết định đầu tư và bố trí vốn để thực hiện). Do vậy đề nghị Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố căn cứ vào phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách 

cấp huyện (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 

50/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010) để đề nghị chủ trương đầu 

tư cho phù hợp. 

Các văn bản trình xem xét chủ trương đầu tư xây dựng công trình của 

các đơn vị, nếu không đảm bảo đủ nội dung theo quy định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh như đã nêu trên hoặc công trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân 

sách cấp huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện đúng nội dung và thời 

gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Lưu VT, TH, TVL (35b). 

 

 

 

 


