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hiện kế hoạch các dự án khởi 

công mới năm 2022 
 

 

 

 Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- BQL các dự án 98; 
- BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; 
- Các chủ đầu tư khác.  

  

Qua xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

2159/SKHĐT-TH ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc tham mưu chỉ đạo thực 
hiện các dự án khởi công mới năm 2022; Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện và giải ngân kế hoạch được giao, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh, 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 (sau đây gọi chung là các đơn vị, địa phương ) 
chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, tranh 

thủ thời tiết thuận lợi để thi công, kể cả thi công vào ban đêm để bảo đảm triển 
khai thi công đúng tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhằm giải ngân cao 

nhất kế hoạch đầu tư công năm 2022 được cấp thẩm quyền giao. Đồng thời, tập 
trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư: Các Chủ đầu tư đôn 
đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác khảo  sát, lập hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán, sớm trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẻ 
thi công, dự toán và triển khai lựa chọn nhà thầu thi công,… theo đúng quy định, 

để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; trong đó: 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư có liên quan để sớm 

khởi công dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập 
Đăk Sia II, huyện Sa Thầy. 

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray: Khẩn trương hoàn thiện các 
thủ tục đầu tư có liên quan để sớm khởi công dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn 

quốc gia Chư Mom Ray. 

2. Đối với các dự án vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng: 
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a) Đối với các dự án (1) Trưng bày Bảo tàng ngoài trời; (2) Trung tâm Văn 

hóa nghệ thuật tỉnh; (3) Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các dự án 98 và Ủy ban 

nhân dân thành phố Kon Tum trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 
cập nhật tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc của các dự án nêu trên, nhất 

là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hoàn thành và gửi về Ủy ban 
nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu bố trí lịch để Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị có liên quan nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc của các dự án nêu trên. 

b) Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 khác chưa bàn giao mặt 
bằng hoặc mới bàn giao một phần để thi công: Đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục khẩn trương tập 
trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt 

bằng để triển khai thi công các dự án.  

3. Đối với các dự án chưa nằm trong danh mục thu hồi đất năm 2022: 

- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải và các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung 02 dự án của Sở Giao 

vận tải làm chủ đầu tư (Dự án xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch 
xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với 

Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy và Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng 
cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố làm cơ sở thu hồi đất, khởi công trong năm 2022 theo chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022. 
Hoàn thành và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) 

trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố 

Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung 
các dự án khởi công năm mới năm 2022 của Sở Giao thông vận tải nêu trên vào 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Kon Tum, làm cơ sở triển khai 
thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Hoàn thành trước 

ngày 20 tháng 8 năm 2022. 

4. Đối với dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện 

Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi: 

Ban quản lý các dự án 98 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng 

thời, theo dõi tiến độ giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương về chủ trương 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng liên quan đến dự án để kịp thời phối hợp với 

các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực 
hiện theo đúng quy định. 

5. Đối với dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua 

sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công 
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nghệ tỉnh Kon Tum: 

- Sở Tài chính theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 5 năm 2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 

2020 và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum” ngay sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh(1). Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn 

Sở Khoa học và Công nghệ trong thực hiện đầu tư dự án nêu trên, nhất là việc 

mua sắm trang thiết bị tại dự án.   

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, 

nhất là việc đầu tư mua sắm trang thiết bị tại dự án khi đảm bảo các điều kiện 

theo quy định. 

6. Các đơn vị, địa phương kịp thời rà soát, chủ động báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) về những khó khăn vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện và đề xuất điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các 
dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn; chịu trách nhiệm 

nếu để dự án bị tồn vốn, mất vốn do đến hết thời gian quy định không giải ngân 
hết kế hoạch vốn được giao. 

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt 

hơn theo quy định. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết khẩn trương 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; 
- VP  UBND tỉnh: CVP và các PCVP; 
- Lưu: VT, HTKT, NNTN, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
 
 

                                                 
(1) Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình 111/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 

năm 2022. 
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