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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 

Về việc lập kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 

 

  

Kính gửi: 
 

- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.     

    

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong khi 

chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị này, để việc 

lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sát thực, đúng định hướng, 

phù hợp với nhu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả và kịp tiến độ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Kon Tum 

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020. 

- Xây dựng danh mục các dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025: 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 

2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 

7 năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án … đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, địa 

phương trong thời gian tới và dự kiến khả năng huy động nguồn lực của ngành, 

địa phương mình tiến hành rà soát, sắp xếp, lựa chọn, lập danh mục dự án và 

mức vốn dự kiến bố trí đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 tuân thủ theo các quy định tại Mục II Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 

tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phân tích làm rõ những nội dung còn bất cập, vướng mắc (nếu có) theo 

quy định tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND tỉnh ngày 10 tháng 12 năm 2015 

của Hội đồng ngân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon 

Tum; kiến nghị, đề xuất các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025.   

Các đơn vị, địa phương hoàn thành các nội dung trên và báo cáo về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 9 năm 2019. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum 
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- Dự kiến khả năng huy động từ các nguồn thu cho đầu tư công của ngân 

sách cấp mình (như: Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu từ việc xử lý các cơ 

sở nhà đất, tài sản công khác, các nguồn huy động chưa đưa vào cân đối ngân 

sách nhà nước; …) để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2026 đối với các nguồn vốn này cho phù hợp. 

- Bố trí một khoản kinh phí từ nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình để thực 

hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án do địa phương quản lý dự kiến khởi 

công mới trong những năm đầu của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban ngành triển khai 

thực hiện các nội dung trên. 

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngay sau khi 

có hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư./. 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); 

- Lưu VT, KTTH4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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