
Phụ lục 1
Danh mục các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

(Kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12  tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích
(ha) Cơ sở pháp lý Văn bản bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư

I Huyện Tu Mơ Rông 0.5

1 Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng
Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Xã Măng Ri 0.5

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư và bổ
sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án: Tôn tạo, phục
dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu
căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND,
ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về
điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 của Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa
chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ
Tỉnh ủy Kon Tum

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu

tư và bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

của Dự án: Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng
Di tích lịch sử cách mạng Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon

Tum; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, ngày 29/8/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về điều chỉnh
chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 của Dự án Tôn tạo, phục dựng,
sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu
Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. (Dự kiến bố trí KH năm

2023: 7.460 triệu)

II Huyện Đăk Tô 21.00

1
Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích
lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh,
tỉnh Kon Tum

TT Đăk Tô và xã Tân
Cảnh 21.00

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND
tỉnh Kon Tum Về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương
giai đoạn 2021-2025 của dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy
giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh
Kon Tum

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của
HĐND tỉnh Kon Tum Về chủ trương đầu tư và bổ
sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự
án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử
chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum.
Tổng mức đầu tư: 60.000 triệu đồng. Phân bổ vốn từ
năm 2022: 78 triệu đồng. Thực hiện trong năm 2023

III Huyện Đăk Glei 2.13

1 Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei Thị trấn Đăk Glei 2.13

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 về chủ
trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk
Glei; QĐ số 1066/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND

tỉnh Kon Tum

86.528.055.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ năm trăm
hai mươi tám triệu không trăm năm mươi lăm ngàn
đồng). Kế hoạch năm 2022 được phân bổ 15 tỷ, tuy
nhiên chưa có nguồn thu nên chưa được phân bổ chi

tiết
IV Huyện Ngọc Hồi 1.00

1 Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Pờ Y, tỉnh
Kon Tum xã Pờ Y 1.00

 Nghị quyết số 59/NQ-HDND ngày 8/12/2020 của HDND
tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn Cửa

khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của
HĐND tỉnh về việc Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (kinh phí năm

2021: 2.232 triệu đồng)
Tổng 24.63
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