ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 896 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 3 năm 2022

V/v khẩn trương hoàn hiện
các nội dung theo yêu cầu
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Giáo dục và Đào tạo;
- Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận Công văn số 120/BGDĐT-KHTC ngày 14/01/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ và
Quyết định 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số
561/BGDĐT-KHTC ngày 22/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị
nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.
Để có cơ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ
trương đầu tư và bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có ý kiến như sau:
1. Đối với các Sở, ngành của Tỉnh
a) Về kinh phí hỗ trợ cải tạo sửa chữa mua sắm trang thiết bị cho Phân hiệu
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (gọi tắt là
Phân hiệu) là 60.000 triệu đồng: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện lập báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư. Thời gian hoàn thành trước 15/3/2022.
b) Về Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu giai đoạn 2021-2025 và đề nghị
giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nội dung (i) 1 “Hoàn
thiện các hồ sơ thủ tục về đất đai, quy hoạch đối với 20 ha đất dự kiến đầu tư
xây dựng dự án”; thời gian hoàn thành trong tháng 3/2022.
- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ
Chí Minh thực hiện nội dung (ii)2 “Thiết kế sơ bộ, bố trí tổng mặt bằng, thuyết
minh quy mô đầu tư, bổ sung bảng tính tổng mức đầu tư dự án”.
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- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm
Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định bổ sung kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 (ngoài hạn mức kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Thủ tướng Chính
phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021).
c) Về nhu cầu vốn đầu tư cơ sở vật chất thực hiện đổi mới Chương trình
giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025.
- Đối với Giáo dục phổ thông: Các Sở, ngành, địa phương triển khai và
thực hiện theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Đối với Giáo dục mầm non: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan và địa phương tham
mưu Ủy ban nhân tỉnh bổ sung nguồn vốn của tỉnh để thực hiện theo Báo cáo số
174/BC-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành
trước ngày 15/3/2022.
đ) Về nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và
địa phương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ ngay
sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vốn 2022 (bao gồm cả
nguồn vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022) để triển khai thực hiện các nhiệm
vụ. Trước mắt, hoàn thành thủ tục đầu tư và trang bị thiết bị cho 05 trường nội
trú.
2. Đối với Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
a) Chủ trì, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, cải
tạo cơ sở vật chất Phân hiệu theo huớng dẫn và quy định tại Nghị định
40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của luật đầu tư công; đồng thời, gửi 07 bộ hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo
để thẩm định nội bộ, làm cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2022.
b) Chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các nội dung còn
thiếu tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Phân hiệu giai đoạn 2021-2025 và đề

2

Tại Công văn số 120/BGDĐT-KHTC ngày 14/01/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

nghị ghi vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Thời gian hoàn thành trước
tháng 3/2022.
Đề nghị các cơ quan liên quan quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả và
đúng tiến độ; chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có
phát sinh trong quá trình xử lý công việc, hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền
quyết định nếu vượt thẩm quyền quy định nhằm bảo đảm hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Long Biên;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên
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