
PHỤ LỤC: 
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước, vỉa hè 

các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum 
(Kèm theo Tờ trình 68 /TTr-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Nội dung 

Theo Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 4 năm 

2021 của HĐND tỉnh 
Nội dung điều chỉnh lần này 

1 
Quy mô 
đầu tư 

- Loại, cấp công trình: Công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật, cấp III. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước (cống tròn BTCT, 

cống bản BTCT) và vỉa hè (bó 

vỉa, vỉa hè bằng đá tự nhiên) 

gồm 03 tuyến có tổng chiều dài 

hệ thống thoát nước khoảng 
8.560m, diện tích vỉa hè 

khoảng 35.180m2, theo quy 

hoạch và theo hiện trạng(1), cụ 

thể các tuyến: Đường Urê 

(đoạn Trường Chinh - Duy 

Tân); Đường Phan Chu Trinh 

(đoạn Hai Bà Trưng - Đào Duy 

Từ); Đường Ngô Quyền (đoạn 

Phan Đình Phùng - Trần Phú). 

- Loại, cấp công trình: Công 

trình giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật, cấp III. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước (cống tròn BTCT, 

cống bản BTCT) và vỉa hè (bó 

vỉa, vỉa hè bằng đá tự nhiên) 

gồm 03 tuyến có tổng chiều dài 

hệ thống thoát nước khoảng 
8.108m, diện tích vỉa hè 

khoảng 33.125m2, theo quy 

hoạch và theo hiện trạng(2), cụ 

thể các tuyến: Đường U Rê 

(đoạn Trường Chinh - Duy 

Tân); Đường Phan Chu Trinh 

(đoạn Hai Bà Trưng - Đào Duy 

Từ); Đường Ngô Quyền (đoạn 

Lê Hồng Phong - Trần Phú). 

2 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Nguồn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh 

vực giai đoạn 2021-2025 

(khoảng 166.500 triệu đồng) và 

nguồn ngân sách thành phố 

Nguồn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực 

(khoảng 166.500 triệu đồng) và 

ngân sách thành phố. 

3 

Tiến độ 

thực hiện 

dự án 

Từ năm 2022 Từ năm 2023 

 

                                        
(1) Tùy thuộc vào thực tế của từng đoạn tuyến để đầu tư xây dựng vỉa hè cho phù hợp. 
(2) Tùy thuộc vào thực tế của từng đoạn tuyến để đầu tư xây dựng vỉa hè cho phù hợp.  
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