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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum. 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập 

Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa 

chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum với các nội dung chính sau: 

1. Lý do điều chỉnh:  

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum được Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương tại các 

Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; số 16/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 7 năm 2021; số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022. Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao triển khai thực hiện chủ trương đầu tư và điều 

chỉnh tại các Quyết định: số 215/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021; số 

661/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021; số 271/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 

năm 2022. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 

299.000 triệu đồng; đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo 

ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 269.100 triệu đồng) và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. Địa điểm thực hiện tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, phạm vi xây dựng dự án có ảnh hưởng 

đến diện tích đất của xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum với 

diện tích sử dụng đất tạm thời và vĩnh viễn là: Xã Ngọk Wang khoảng 32,78 ha 
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(diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng 2,28 ha), thành phố Kon Tum khoảng 

32,01 ha (diện tích sử dụng đất tạm thời 0,3 ha). Để đảm bảo chủ trương đầu tư 

dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum phù hợp với thực tế 

và thuận lợi cho các công tác liên quan đến việc thu hồi đất, triển khai dự án sau 

này, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.   

2. Nội dung điều chỉnh: 

a) Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án, cụ thể: 

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ “Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum” thành “Thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum” 

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh tại Nghị quyết 

số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

thứ 4 xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để có cơ sở triển khai 

thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

các văn bản liên quan kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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