
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 2019 

V/v tham mưu thực hiện Thông 

báo số 52/TB-HĐND ngày 

16/9/2019 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu 

số 02 qua sông Đăk Bla 

 

  

 Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

 Thực hiện Văn bản số 2390/UBND-KTTH ngày 16 tháng 9 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh;  

Căn cứ Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2019 về Kết 

luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

tháng 9/2019, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường 

Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum). 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban quản lý các dự án 98; 

- Lưu: VT, TH, NLHA (04b). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số:         /TTr-UBND               Kon Tum, ngày       tháng      năm 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Cầu số 2 qua sông Đăk Bla 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 

số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2016 và Thông 

báo số 07/TB-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy 

Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); 

Căn cứ Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2019; 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số ..../SKHĐT-

TH ngày .... tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cầu qua sông 

Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, 

thành phố Kon Tum) (gọi tắt là cầu số 2 qua sông Đăk Bla) như sau: 

Dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla có tổng mức đầu tư 99,9 tỷ đồng, được 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông 

báo số 49/TB-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2016; được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao thực hiện chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 10 năm 2016 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 10 năm 2016. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương và các 



nguồn vốn hợp pháp khác. Để đảm bảo cơ sở hạ tầng nhằm kết nối đồng bộ với 

các dự án trong khu vực lân cận (Dự án Đường Trường Chinh
(1)

; Khu Tổ hợp 

thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố...), tạo điều kiện kêu gọi, thu 

hút các nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất khu vực bên kia sông 

Đăk Bla (thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum), Ủy ban nhân dân 

tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án Cầu số 2 qua sông Đăk La, như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh:  

TT Nội dung 

Theo chủ trương đã được 

phê duyệt  

(theo điểm 1.3 tại Thông báo 

số 49/TB-HĐND ngày 

23/9/2016 của Thường trực 

HĐND tỉnh) 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung 

1 
Mục tiêu 

đầu tư 

Từng bước hoàn chỉnh hạ 

tầng kỹ thuật đô thị và mở 

rộng quỹ không gian đô thị 

thành phố Kon Tum theo quy 

hoạch, khai thác tiềm năng 

quỹ đất tạo nguồn thu để phát 

triển cơ sở hạ tầng, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển các khu 

đô thị cũng như phát triển 

kinh tế xã hội của thành phố, 

tạo điều kiện cho thành phố 

Kon Tum sớm đạt tiêu chuẩn 

đô thị loại II vào năm 2020. 

Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng 

kỹ thuật đô thị và mở rộng quỹ 

không gian đô thị thành phố Kon 

Tum theo quy hoạch, khai thác 

tiềm năng quỹ đất tạo nguồn thu 

để phát triển cơ sở hạ tầng, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển các 

khu đô thị cũng như phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố, 

tạo điều kiện cho thành phố Kon 

Tum sớm đạt tiêu chuẩn đô thị 

loại II vào năm 2020; đảm bảo 

cơ sở hạ tầng để kết nối đồng bộ 

với các dự án trong khu vực lân 

cận (Dự án Đường Trường 

Chinh và Khu Tổ hợp thương 

mại, dịch vụ vui chơi giải trí và 

nhà phố...) 

2 
Quy mô 

đầu tư 

- Cầu Bê tông cốt thép dự ứng 

lực (loại dầm Supper T ), 5 

nhịp, chiều dài 200m, khổ cầu 

12,0m, tải trọng thiết kế Hoạt 

tải HL93. 

- Đường hai đầu cầu dài 

500m. 

- Cầu Bê tông cốt thép dự ứng 

lực (loại dầm Supper T ), 5 nhịp, 

chiều dài khoảng 217,42m, khổ 

cầu 15,5m, tải trọng thiết kế 

Hoạt tải HL93. 

- Đường hai đầu cầu dài 500m, 

nền đường rộng 15,5m, mặt 

đường rộng 14,5m, lề đường 

2x0,5m. 

3 
Tổng mức 

đầu tư 
Khoảng 99,9 tỷ đồng Khoảng 136,44 tỷ đồng 

                                                 
(1) Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk 

Bla) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương tại Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 14/3/2019. 



 

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh quy mô để đảm bảo phù hợp với 

quy mô đầu tư Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng 

đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) đã được Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 

12/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 và các dự án trong khu vực lân cận, 

tạo điều kiện kêu gọi, thu hút các tổ chức kinh tế đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác 

quỹ đất khu vực bên kia sông Đăk Bla (tại thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành 

phố Kon Tum). 

* Danh mục hồ sơ kèm theo: 

(1) Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2016 và Thông báo 

số 07/TB-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

(2) Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cầu qua sông 

Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, 

thành phố Kon Tum). 

(3) Tờ trình số 506/TTr-BQLDA ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban quản 

lý các dự án 98 về việc đề nghị thẩm định chủ trương điều chỉnh dự án Cầu số 

02 qua sông Đăk Bla. 

(4) Văn bản số 1605/SKHĐT-TH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu số 02 qua sông 

Đăk Bla. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý dự án 98; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); 

- Lưu VT, KTTH4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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