
PHỤ LỤC 

Mô tả thông tin các dự án 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHĐT ngày      tháng      năm 2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I. Thông tin dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp 

và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy 

1. Tên dự án: Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở 

làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 67 Bà Triệu, Phường Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum. 

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 128.198 triệu đồng. 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn cân đối ngân  sách địa phương giai đoạn 2021-

2025. 

9. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2022. 

II. Thông tin dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan 

Đảng tỉnh 

1. Tên dự án: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng 

tỉnh. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp 

việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 25.038 triệu đồng. 

8. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn cân đối ngân  sách địa phương giai đoạn 2021-

2025. 

9. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 - 2022. 
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