
  HĐND HUYỆN KON RẪY 

BAN KT-XH HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-BKTXH 

             

 

           Kon Rẫy, ngày     tháng     năm  

  

BÁO CÁO THẨM TRA 

Về việc xin điều chỉnh tên dự án Trường bắn,  

thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy 

 

           Thực hiện Thông báo số 09/HĐND ngày 24/02/2023 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến về điều chỉnh tên dự án Xây dựng thao trường 

bắn cấp huyện; ngày 28/02/2023 Ban KT-XH đã chủ trì phối hợp với các Ban 

của HĐND huyện họp thẩm tra Công văn số 167/UBND ngày 23/02/2023, Tờ 

trình số 20/TTr-UBND ngày 28/02/2023 và dự thảo nghị quyết của UBND 

huyện về việc xin điều chỉnh tên dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy, cụ thể như sau: 

          I/ Về nội dung Tờ trình: Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất điều chỉnh tên 

dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon 

Rẫy (tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện).Vì một 

số lý do sau: 

1. Về cơ sở pháp lý: thực hiện theo văn bản của Trung ương, của tỉnh, 

của huyện (1) 

          2. Về cơ sở thực tiển: UBND huyện đề xuất HĐND huyện xem xét điều 

chỉnh tên dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự 

                                           

            (1) Văn bản của Trung ương: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đất đai năm 2013; Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp 

luật có liên quan; 

       Văn bản của tỉnh: Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh 

tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy; 

         Văn bản của huyện: Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh 

Điều 1 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 về 

việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;Nghị quyết 

số 05/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 49/NQ-

HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 3 về việc thông qua Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của 

HĐND huyện Kon Rẫy về Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa 

phương huyện Kon Rẫy; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Kon Rẫy về kế hoạch 

đầu tư công năm 2023; Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023;Thông báo kết luận số 457-TB/HU ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về điều chỉnh tên dự án 

xây dựng thao trường bắn cấp huyện. 
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huyện Kon Rẫy là cần thiết (tạo sự thống nhất về tên dự án tại các văn bản của 

các cấp “Văn bản của tỉnh: Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 

HĐND tỉnh Kon Tum, Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND 

tỉnh Kon Tum ;Văn bản của huyện:Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 

của HĐND huyện của HĐND huyện;Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

18/4/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của 

HĐND huyện Kon Rẫy, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của 

HĐND huyện Kon Rẫy, Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của 

UBND huyện Kon Rẫy,Thông báo kết luận số 457-TB/HU ngày 21/02/2023 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ “). Đồng thời, là cơ sở để UBND huyện tổ chức, chỉ 

đạo các chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định. 

3. Về nội dung điều chỉnh 

3.1. Điều chỉnh tên dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện và cập nhật 

tên dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND 

ngày 18/4/2022 của HĐND huyện, như sau: 

- Điều chỉnh tên “Dự án thao trường, căn cứ hạ tầng kỹ thuật của huyện 

Kon Rẫy” thành “Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy 

quân sự huyện Kon Rẫy”. Lý do: thực hiện theo Quyết định số 31/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Kon Tum; 

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

18/4/2022 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND huyện. 

3.2. Điều chỉnh tên dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện 

và cập nhật tên dự án vào Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 

45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện, như sau: 

- Điều chỉnh tên “Dự án Xây dựng thao trường bắn cấp huyện. Hạng 

mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng” thành “Dự án Trường bắn, thao trường 

huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy”. Lý do: thực hiện theo Quyết 

định số 31/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Kon Tum; 

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện. 

Sau khi Nghị quyết được thông qua, Ban KT-XH đề nghị UBND huyện 

UBND huyện điều chỉnh tên Dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 huyện Kon Rẫy, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2030  huyện Kon 

Rẫy, cập nhật vào kế hoạch đầu tư công năm 2023, cập nhật vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện 

Kon Rẫy theo qui định. 

           II/ Về dự thảo Nghị quyết: Ban KT-XH cơ bản thống nhất dự thảo Nghị 

quyết do UBND huyện trình. Vì theo khoản 2, Điều 26 Luật Tổ chức chính 
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quyền địa phương năm 2015 quy định: “nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện 

trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường”;  

           Ban KT-XH kính trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 HĐND huyện khóa 

XV xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND  huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VTLT. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  

Đinh Kim Hồng 
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