
Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (BỔ SUNG)

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-UBND ngày           tháng          năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

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

năm 2022

A
Danh mục dự án do Hội đồng nhân dân
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư mà

phải thu hồi đất
36.070

I Thành phố Kon Tum 22.00

1
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh
lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 (qua thành
phố Kon Tum từ Km0 - Km13+600)

Xã Ngọc Bay, xã
Kroong, thành phố

Kon Tum
12.85

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND tỉnh 29
tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Quyết  định  số  1264/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch  đầu  tư  nguồn  ngân  sách
trung ương năm 2022

2

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ
bến du lịch xã Ia Chim (Tỉnh lộ 671) đến
đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 675A xã
Ya Ly huyện Sa Thầy (Đoạn qua thành
phố từ Km0 - Km0+340)

Xã Ia Chim, thành
phố Kon Tum 2.00

Nghị quyết số  23/NQ-HĐND ngày 29
tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Quyết  định  số  1264/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch  đầu  tư  nguồn  ngân  sách
trung ương năm 2022

3
Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 671 đoạn từ
Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí
Minh)

Xã Chư Hreng và
Phường Lê Lợi,

thành phố Kon Tum
7.15

Nghị quyết số  24/NQ-HĐND ngày 19
tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Quyết  định  số  1264/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch  đầu  tư  nguồn  ngân  sách
trung ương năm 2022

II Huyện Sa Thầy 14.07

1
Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh
lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 (qua huyện
Sa Thầy từ Km13+600 - Km24)

Xã Sa Bình, Huyện
Sa Thầy 7.07

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND tỉnh 29
tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Quyết  định  số  1264/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch  đầu  tư  nguồn  ngân  sách
trung ương năm 2022
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2

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ
bến du lịch xã Ia Chim (Tỉnh lộ 671) đến
đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 675A xã
Ya Ly huyện Sa Thầy (Đoạn qua huyện
Sa Thầy từ Km0+340 - Km2+595)

Xã YaLy, Huyện
Sa Thầy 7.00

Nghị quyết số  23/NQ-HĐND ngày 29
tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Quyết  định  số  1264/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc giao chi tiết Kế
hoạch  đầu  tư  nguồn  ngân  sách
trung ương năm 2022
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