
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /SKHĐT-TH Kon Tum, ngày      tháng      năm 2022 

V/v trình điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập 

Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 64/TTr-BQL ngày 25 tháng 

11 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa 

chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum (kèm theo Báo cáo số 

153/BC-BQL ngày 25 tháng 11 năm 2022); Qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

I. Thông tin về dự án  

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. 

II. Nội dung xin điều chỉnh 

1. Lý do đề xuất điều chỉnh: 

Theo chủ trương đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, 

địa điểm thực hiện tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên 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 (diện tích sử dụng đất 

tạm thời khoảng 2,28 ha), thành phố Kon Tum khoảng 32,01 ha (diện tích sử 
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dụng đất tạm thời 0,3 ha). Để phù hợp với tình hình thực tế chủ đầu tư đề xuất 

điều chỉnh vị trí thực hiện dự án. 

2. Nội dung xin điều chỉnh: 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” 

III. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

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, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất 

với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội 

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

Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, 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” 

(có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Lưu: VT, TH, NLHA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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