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BÁO CÁO 
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án  

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

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch 

thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử 

dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Công văn số 3888/UBND-KTTH, ngày 09/09/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum V/v kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 1). 

 Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum kính trình 

UBND tỉnh Kon Tum Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp 

Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.  

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon 

Tum. 

3. Đối tượng hưởng thụ: Nhân dân các xã Ngọc Vang - huyện Đăk Hà; xã Đăk 

Cấm, xã Vinh Quang, xã Ngọc Bay và phường Ngô Mây - thành Phố Kon Tum. 

 4. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

5. Tổng vốn thực hiện dự án:  

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

- Tổng mức đầu tư: 299,0 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ 

đồng)  

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.  

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý - Khai thác các công trình 

thủy lợi tỉnh Kon Tum. 



8. Dự án nhóm: B 

II. NỘI DUNG BÁO CÁO CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 

- Sự cần thiết đầu tư:  

+ Công trình Thủy lợi Đăk Cấm được xây dựng năm 1993 với quy mô thiết kế 

tưới cho 430 ha lúa nước hai vụ. Từ đó đến nay công trình chưa được đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp nên một số hạng mục công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp. Hiện trạng 

công trình cụ thể như sau: 

a. Cụm đầu mối:  

Đập dâng kết hợp tràn xả lũ: Tràn xả lũ có chiều rộng ngưỡng tràn B = 35,0 m, 

chiều cao tường tràn H = 4,0m; Ngưỡng tràn có kết cấu bằng đá xây bọc bê tông cốt 

thép. Hiện tại ngưỡng tràn bị xâm thực mặt nhiều vị trí gây hư hỏng; Hạ lưu tràn do 

bị ảnh hưởng của dòng chảy bị xói lở gây mất ổn định. Cống lấy nước có khẩu độ (B 

x H) = (1,0 x 1,0)m vận hành bằng cửa van phẳng thượng lưu hiện trạng vận hành 

bình thường; cống xả cát bố trí ở dưới cống lấy nước, về mùa mưa dòng chảy bùn cát 

đến quá nhiều thường gây tắc cống xả cát nên kênh chính thường bị bồi lấp.   

b. Kênh chính: Kênh chính có tổng chiều dài L= 6.036,5m (kể cả công trình 

trên kênh). Trong đó đoạn đầu từ Ko - Ko+277,50m là kênh bê tông có kích thước 

mặt cắt ngang (B*H) = (0,8*1,2)m, có tấm đan đậy trên kênh. Hiện tại kênh còn sử 

dụng tốt, các tấm đang bị hư hỏng. Còn lại 5.759,0m là kênh đất với mặt cắt thiết kế 

hình thang, chiều rộng đáy kênh B = 1,0 m, chiều cao kênh H = 1,10 m, hệ số mái 

kênh m = 1,50. Hiện tại mặt cắt ngang bị biến dạng toàn bộ, mái kênh bị sạt lở nhiều, 

đáy kênh bị bồi lấp. Công trình trên kênh gồm: 02 cống đầu kênh N1, N2, 05 cống 

tiêu, 12 tràn băng, 03 cầu máng, 08 cầu qua kênh, 17 cống đầu kênh (cống tưới), kết 

cấu công trình trên kênh bằng bê tông, bê tông cốt thép và đá xây. Hiện tại các công 

trình trên kênh còn sử dụng được, riêng cửa vào, cửa ra cầu máng kết cấu bằng đá 

xây đã bị hư hỏng, lan can trên cầu máng bị hư hỏng hoàn toàn, các cống đầu kênh 

(cống tưới) kết cấu bằng đá xây đã bị bong tróc mạch vữa hư hỏng, không có giàn 

van đóng mở để điều tiết nước. 

c. Kênh N1: Tổng chiều kênh dài L = 3.853,2m (kể cả công trình trên kênh), là 

kênh đất với mặt cắt thiết kế hình thang có chiều rộng đáy kênh B = 0,8 m, chiều cao 

kênh H = 0,80 m, hệ số mái kênh m = 1,0. Hiện tại mặt cắt ngang bị biến dạng toàn 

bộ. Công trình trên kênh gồm: 07 cống tiêu, 03 tràn băng, 01 xi phong ống thép, 01 

cầu máng ống thép, 03 cầu qua kênh, 08 cống đầu kênh, 05 cống qua đường, công 

trình trên kênh kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép và đá xây. Hiện tại các công 



trình trên kênh còn sử dụng được, riêng cửa vào ra xi phong, cầu máng và các cống 

đầu kênh kết cấu bằng đá xây đã bị hư hỏng, các cống đầu kênh không có giàn van 

đóng mở để điều tiết nước.  

d. Kênh N2: Tổng chiều kênh dài L = 1.616,4m (kể cả công trình trên kênh), là 

kênh đất với mặt cắt thiết kế hình thang có chiều rộng đáy kênh B = 0,8 m, chiều cao 

kênh H =  0,8 m, hệ số mái kênh m = 1. Hiện tại mái kênh bị sạt lở nhiều đoạn, đáy 

kênh bị bồi lấp. Công trình trên kênh gồm: 05 cống tiêu, 02 tràn băng, 01 xi phong, 

02 cầu qua kênh, 02 cống qua đường, 08 cống đầu kênh, kết cấu bằng bê tông và bê 

tông cốt thép và đá xây. Hiện tại các CTTK còn sử dụng được, riêng cửa vào ra xi 

phong và các cống đầu kênh kết cấu bằng đá xây đã bị hư hỏng không có giàn van 

đóng mở để điều tiết nước. 

e. Khu tưới: Khu tưới do Hệ thống kênh phụ trách: Sau khi thành lập Phường 

Ngô Mây thì diện tích tưới của kênh N1, N2 bị thu hẹp đáng kể. Hiện tại theo thống 

kê thì diện tích có khả năng canh tác nông nghiệp là khoảng 200,0ha. Trong đó: 118,7 

ha lúa hai vụ và 81,30 ha cây công nghiệp (cà phê và các loại cây màu khác). Khu 

tưới trên lòng hồ khi xây dựng hồ chứa: Diện tích khoảng 50ha cà phê.  

f. Đường quản lý vận hành: Là đường thi công cũ bằng đất, nền đường rộng 

bình quân Bđ = 5,5 m; dài khoảng 4,5 km; có 3 cống qua đường. Nhìn chung đường 

đã bị xuống cấp nặng rất khó khăn cho việc đi lại để quản lý công trình và vào các 

khu sản xuất. 

 g. Hiện trạng lưu vực: Lưu vực công trình bị khai phá để sản xuất, thảm phủ 

thực vật suy giảm mạnh nên không còn nguồn nước ngầm bổ sung, vào mùa khô 

thường xuyên thiếu nước. Đồng thời do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên lượng 

nước đến trong mùa khô bị suy giảm không đáp ứng nhu cầu tưới, về mùa mưa gây lũ 

lụt cho vùng hạ du. Mặt khác, đập dâng đầu mối bị bồi lấp, hệ thống kênh tưới quá 

dài, tổn thất trên kênh lớn, kênh bị xói lở và bồi lấp việc điều tiết nước để tưới rất khó 

khăn, hàng năm khối lượng nạo vét, phát dọn nhiều, hiệu quả tưới thấp.  

 - Với hiện trạng công trình như trên, việc đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 

công trình là rất cần thiết nhằm: 

+ Nâng cao năng lực của công trình, đảm bảo chủ động trong việc chống hạn, 

đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 250,0 ha đất nông nghiệp. Trong đó 118,70 ha lúa 

2 vụ, 131,30 ha cây công nghiệp (cà phê, hoa mùa). Cải thiện đời sống cho nhân dân 

xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang và Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum. Góp phần 

cải thiện môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng dự án. 

+ Đảm bảo cung cấp nước tưới và chống hạn cho các loại cây trồng góp phần 

cắt lũ hạ du và đặc biệt là chống ngập lụt cho thành phố Kon Tum. 



+ Cung cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị phía Bắc tỉnh Kon Tum bao gồm: 

Phường Ngô Mây, xã Vinh Quang, xã Đăk Cấm, xã Ngọc Bay và các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn, bổ sung nước vào hệ thống cấp nước sinh hoạt của thành phố đang hoạt 

động. 

+ Nâng cao tính an toàn của công trình trong mùa mưa lũ. 

+ Dự án hoàn thành sẽ làm tăng năng suất sản xuất nông nghiệp thông qua việc 

quản lý sử dụng tốt nguồn nước suối Đăk Cấm hiện có. Đồng thời với việc giảm thiểu 

tác hại do lũ lụt gây ra, đảm bảo phòng chống hạn do biến đổi khí hậu. 

+ Đảm bảo đường quản lý vận hành công trình và phục vụ giao thông đi lại cho 

sản xuất của bà con trong vùng. 

- Các điều kiện để thực hiện đầu tư:  

+ Nguồn vốn: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

+ Mặt bằng thi công: Cụm đầu mối Hồ chứa xây dựng mới, khoảng 1km kênh 

chính, hệ thống cấp nước sinh hoạt là đất nông nghiệp hiện tại người dân trồng lúa, 

cao su và cà phê cần phải giải phóng mặt bằng. Các hạng mục còn nằm trong phạm vi 

hành lang bảo vệ công trình nên không phải bồi thường giải phóng mặt bằng. 

+ Dự án Sửa chữa nâng cấp phù hợp với Quy hoạch phát triển thuỷ lợi đến 

năm 2020 và định hướng đến 2025 tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 

02/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch khu đô thị phía bắc tỉnh và các ngành kinh tế - xã hội khác trong vùng. 

 2. Mục tiêu, phạm vi và quy mô chương trình: 

a. Mục tiêu đầu tư: Sau khi được đầu tư sửa chữa nâng cấp thành hồ chứa nước 

Đăk Cấm có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 250 ha đất nông nghiệp (Trong đó: 

118,70ha lúa 2 vụ, 131,30 ha cà phê và hoa mùa; Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 

khoảng 30 ngàn người dân cho khu đô thị phía bắc thành phố Kon Tum và bổ sung 

nước vào hệ thống cấp nước thành phố; Phòng chống hạn và cắt lũ hạ du thành phố 

Kon Tum, tạo cảnh quan môi trường và nâng cao mực nước ngầm, chống biến đổi khí 

hậu, nuôi trồng thuỷ sản và giao thông nông thôn trong vùng...  

b. Quy mô đầu tư gồm:  

b.1. Loại công trình và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn và công trình Hạ tầng kỹ thuật; Cấp II (Theo QCVN 04-05: 

2012/BNNPTNT). 

b.2. Cụm công trình đầu mối:  

+ Xây dựng mới Hồ chứa nước ở thượng lưu cách tuyến đập cũ khoảng 1km. 

Đập đất đắp bằng đất đồng chất, có chiều cao khoảng 25m, dài khoảng 210m. Tràn xã 

lũ xả sâu có cửa van điều tiết, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Cống lấy 

nước bằng ống thép bọc áo bê tông cốt thép đường kính khoảng 1,0 m. Nhà quản lý 

vận hành công trình có diện tích khoảng 300,0m2 . 



+ Sữa chữa lại đập dâng kết hợp tràn xả lũ và cống lấy nước cũ. 

b.3. Kênh và công trình trên kênh chính: 

- Kênh chính:  

+ Xây dựng mới đoạn kênh nối từ cống lấy nước Hồ chứa về cống lấy nước 

Đập dâng dài khoảng 1km, mặt cắt kênh hình thang (BxH) = (0,70 x 0,9)m, hệ số mái 

kênh m = 1,0. Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. 

+ Kiên cố hóa toàn bộ chiều dài kênh cũ khoảng  6.037,0m (cả công trình trên 

kênh). Mặt cắt kênh hình thang kích thước kênh B = (0,5 - 0,8)m; H = (0,70 - 1,0)m, 

hệ số mái kênh m = 1,0. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bờ kênh được kết hợp 

làm đường để quản lý vận hành và giao thông nội đồng. Bổ sung đầy đủ các công 

trình trên kênh, sửa chữa lại các công trình trên kênh bị hư hỏng. 

- Kênh và công trình trên kênh N1: Kiên cố hóa kênh N1 với tổng chiều dài 

kênh khoảng 3.836,0m (cả công trình trên kênh), mặt cắt kênh dạng chữ nhật B = (0,5 

- 0,7)m; H = (0,70 - 0,9)m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công 

trình trên kênh, sửa chữa lại các công trình trên kênh bị hư hỏng. 

- Kênh và công trình trên kênh N2: Kiên cố hóa kênh N2 với tổng chiều dài 

kênh khoảng 1.616,4m (cả công trình trên kênh), mặt cắt kênh chữ nhật B = (0,5 - 

0,7)m; H = (0,70 - 0,9)m. Kết cấu bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình 

trên kênh, sửa chữa lại các công trình trên kênh bị hư hỏng. 

 b.4. Hệ thống cấp nước sinh hoạt:  

 - Nước được đấu nối từ sau cống lấy nước đầu mối Hồ chứa qua đường ống 

dẫn nước đưa về khu xử lý, xử lý thành nước sạch, rồi dùng máy bơm, bơm lên bể 

chứa có độ cao đảm bảo tự chảy để đưa về các khu vực dùng nước. 

 - Đường ống nước thô: Đường ống nước thô được đấu nối từ sau cống lấy 

nước đầu mối hồ chứa dẫn về nước về khu xử lý, kết cấu bằng ống bằng nhựa HDPE, 

đường kính ống 2D355mm, chiều dài khoảng 0,5km. 

 -  Khu xử lý nước gồm:  

+ Bể trộn đứng: Gồm 02 bể, kết cấu bằng bê tông cốt thép. 

+ Bể phản ứng (có lớp cặn lơ lửng): Gồm 04 bể kết cấu bằng bê tông cốt thép, 

diện tích bờ mặt phản ứng mỗi bể khoảng 32,0m2. 

+ Bể lắng ngang thu nước bề mặt: Gồm 04 bể kết cấu bằng bê tông cốt thép, 

diện tích bờ mặt nước để lắng khoảng 82m2. 

+ Bể lọc nhanh: Tiết diện chữ nhật kết cấu bằng bê tông cốt thép, diện tích lọc 

khoảng 110,0m2. Vật liệu lọc gồm sỏi, cát thạch anh.  

+ Bể chứa điều hòa: Dung tích bể khoảng 1.800,0m3, kết cấu bằng bê tông cốt 

thép, có nhiệm vụ chứa nước để lấy vào trạm bơm rửa lọc và cấp tự chảy vào mạng 

ống phân phối. 



+ Công trình phụ trợ gồm: Diện tích nhà quản lý khoảng 200m2, nhà kỹ thuật: 

khoảng 125m2 (đặt máy bơm và gian sửa chữa), nhà hóa chất khoảng 100m2 và công 

trình phụ trợ khác; 

 - Mạng lưới cấp nước: gồm 3 cấp: 

 + Đường ống cấp 1: Tổng chiều dài khoảng 12km gồm 02 ống chạy song song 

đường kính (2D3552D200)mm, kết cấu bằng nhựa HDPE. Trên tuyến bố trí hố van 

giảm áp, hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, hố van vận hành và các công 

trình vượt khe, suối. 

 + Đường ống cấp 2: Tổng chiều dài khoảng 11,0km đường kính (D140 

D200)mm, kết cấu bằng nhựa HDPE, lấy nước từ mạng ống cấp 1 dẫn về trung tâm 

các thôn, làng dùng nước; Trên tuyến bố trí hố van giảm áp, hố van xả khí, hố van xả 

cặn, hố van sửa chữa, hố van vận hành và các công trình vượt khe, suối. 

 + Đường ống cấp 3: Lấy nước từ mạng ống cấp 1 và 2 cấp nước đến từng hộ 

dân, tổng chiều dài khoảng 20km đường kính ống (D32-D90), kết cấu bằng nhựa 

HDPE; 

 b.5. Đường dây tải điện và trạm biến áp: Cấp điện cho trạm bơm, khu xử lý và 

cấp điện cho vận hành của van đập gồm: 

  + Đường dây điện 22kv: Dài khoảng 5,0km dùng cáp nhôm trần, cột BTLT 

12A. 

 + Đường dây hạ thế 0,4kV: Dài khoảng 1,0km dùng cáp nhôm vặn xoắn. 

+ TBA 3pha: 500kvA-22/0,4kV. 

b.6. Đường quản lý vào đầu mối: Với chiều dài khoảng 4,5km theo tuyến hiện 

trạng đường cũ đã có. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn loại A: 

+ Nền đường rộng 5,5 m đắp đất đồi K98. 

+ Mặt đường được nâng cấp kết cấu bằng láng nhựa dày 3,5cm theo tiêu chuẩn 

đường cấp V miền núi, ở những đoạn dốc, nền yếu kết cấu bằng bê tông xi măng. 

+ Hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh đất, tại các vị trí có độ dốc lớn được gia 

cố tấm Bê tông lắp ghép. Thoát nước ngang bằng cống tiêu ngang ống BTCT. 

 c. Địa điểm, phạm vi đầu tư: Dự án đi qua một số địa giới hành chính: Đập đầu 

mối tạo Hồ chứa và khu xử lý nước sinh hoạt nằm trên địa giới hành chính xã Ngọc 

Vang, huyện Đăk Hà; Đập dâng và cống lấy nức cũ nằm trên địa giới xã Đăk Cấm; 

Hệ thống Kênh tưới, đường ống dẫn nước sinh hoạt đi qua các xã, xã Đăk Cấm, 

phường Ngô Mây, xã Vinh Quang, xã Ngọc Bay, thành Phố Kon Tum, tỉnh KonTum. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư công và huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự 

án:          

- Tổng mức đầu tư: Dự kiến khoảng 299.000.000.000 đồng (Hai trăm chín 

mươi chín tỷ đồng). 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

- Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, 



nguồn lực khác để thực hiện dự án: Chỉ thực hiện trong kế hoạch vốn được giao, 

không huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.       

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và 

khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập 

trung, có hiệu quả: Thực hiện từ năm 2021. 

5.  Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 

hành sau khi dự án kết thúc: 

- Tổng mức đầu tư (dự kiến):   

STT Khoản mục chi phí Giá trị (VN đồng) 

1 Chi phí xây dựng 199.000.000.000 

2 Chi phí thiết bị 10.000.000.000 

3 Chi phí QLDA 4.000.000.000 

4 Chi phí Tư vấn XD 14.000.000.000 

5 Chi phí khác 3.000.000.000 

6 Chi phí bồi thường GPMB 30.000.000.000 

7 Dự phòng 39.000.000.000 

 Tổng cộng: 299.000.000.000 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội 

của dự án; tính toán hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của dự án: 

- Tác động về môi trường: Dự án hoàn thành có tác động tích cực đến môi 

trường do đã điều hòa dòng chảy trong lưu vực. Mùa khô cung cấp nước cho sản xuất 

và sinh hoạt góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân trong khu vực, khắc 

phục hạn hán. Về mùa mưa dòng chảy được điều tiết qua hồ nên điều hòa được dòng 

chảy về hạ du góp phần phòng chống lũ lụt cho hạ du công trình, thành tạo cảnh quan 

môi trường, nâng cao mực nước ngầm, điều hòa khí hậu khu vực xung quanh hồ, làm 

tăng tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái lòng hồ. 

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Nâng cao năng lực của công trình, đảm 

bảo chủ động trong việc chống hạn, đảm bảo phục vụ cho sản xuất  250 ha đất nông 

nghiệp, làm tăng năng suất sản xuất nông nghiệp thông qua việc quản lý sử dụng tốt 

nguồn nước suối Đăk Cấm hiện có. Cấp nước sinh hoạt và cải thiện đời sống cho 

nhân dân xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang và Phường Ngô Mây và xã Ngọc Bay thành 

phố Kon Tum. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng dự án. Đồng thời với việc 

giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra, đảm bảo phòng chống hạn hán do biến đổi khí hậu 

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có): Không 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 



- Thực hiện theo quy định hiện hành về xây dựng cơ bản. 

- Chủ đầu tư và quản lý dự án: Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi 

tỉnh Kon Tum. 

Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum kính đề nghi 

trình UBND tỉnh Kon Tum xem xét, trình Hội đồng nhân tỉnh Kon Tum quyết định 

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

Tum ./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT (thẩm định);  

- Lưu: VT, QLDA. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Tứ 
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