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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai chủ trương đầu tư dự án  

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị  
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất 

và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ 
sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2040/SKHĐT-TH 
ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao triển khai chủ trương đầu tư dự án 
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 

654/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể 
như sau: 

“3. Quy mô đầu tư dự án: 

- Cải tạo, sửa chữa nâng cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các cơ sở 
của Trường:  

+ Tại Trụ sở chính (Tổ 3 - Phường Ngô Mây): Cải tạo, sửa chữa khu làm 

việc, thư viện (khoảng 2.800 m2); cải tạo, sửa chữa giảng đường, phòng học, khu 

thực hành, thí nghiệm (khoảng 1.400 m2); cải tạo, làm mới: sân, đường nội bộ 
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(khoảng 11.300 m2), cổng, tường rào (khoảng 1.300 m); cải tạo, sửa chữa, làm 
mới: Hội trường, nhà thi đấu, sân thể thao (khoảng 7.200 m2); cải tạo, nâng cấp: 

Hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, cảnh quan; Thay thế các thiết bị 
phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và một số hạng mục, công trình khác.  

+ Tại Khoa Kinh tế - Nông lâm và Khu thực nghiệm (Tổ 10 - Phường 
Duy Tân): Cải tạo, sửa chữa khu làm việc (khoảng 350 m2); cải tạo, làm mới: 

sân, đường nội bộ (khoảng 1.400 m2), cổng, tường rào (khoảng 1.260 m); cải 

tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng; khoan giếng; lắp đặt hệ thống cấp điện, trạm 
biến áp và đường dây 22KV và một số hạng mục, công trình khác. 

+ Tại Khoa Y - Dược (347 đường Bà Triệu): Cải tạo, sửa chữa khu làm 

việc (khoảng 430 m2); cải tạo, sửa chữa giảng đường, phòng học, khu thực hành, 

thí nghiệm (khoảng 320 m2); xây dựng nhà thép tiền chế phục vụ cầu tuyển sinh, 
bộ phận một cửa và trưng bày giới thiệu sản phẩm của nhà trường (khoảng 110 

m2); cải tạo, làm mới: sân, đường nội bộ (khoảng 600 m2), cổng, tường rào 
(khoảng 90 m); cải tạo, nâng cấp: Hệ thống chiếu sáng, thoát nước và một số 

hạng mục, công trình khác. 

+ Tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm (Tổ 2 - Phường 

Nguyễn Trãi): Cải tạo, sửa chữa khu làm việc, thư viện (khoảng 620 m2); Cải 

tạo, sửa chữa giảng đường, phòng học, khu thực hành, thí nghiệm (khoảng 4.280 
m2); cải tạo, làm mới: sân, đường nội bộ (khoảng 2.700 m2), cổng, tường rào 

(khoảng 950 m); cải tạo, sửa chữa, làm mới: Hội trường, sân thể thao (khoảng 
3.800 m2); cải tạo, nâng cấp: Hệ thống chiếu sáng, thoát nước và một số hạng 

mục, công trình khác. 

- Mua sắm thiết bị đào tạo, thiết bị hỗ trợ: Thiết bị đào tạo các ngành, 

nghề, nhóm ngành, nghề đào tạo có nhu cầu thiết bị theo danh mục thiết bị đào 
tạo tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Lắp đặt trang 

thiết bị tại các phòng học, xưởng thực hành. Thiết bị công nghệ Công nghệ sinh 
học, trồng, chế biến dược liệu, kỹ thuật môi trường. Mua sắm thiết bị Thư viện, 

thiết bị Hội trường. Thiết bị phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng, 
khoa, trung tâm thuộc Trường. Thiết bị mạng, giám sát an ninh, phần mềm và hạ 

tầng công nghệ thông tin và một số thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của nhà 
trường”. 

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án tại Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 
654/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể 
như sau: 

“6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 và các nguồn 
vốn hợp pháp khác”. 

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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1. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định 

đầu tư dự án điều chỉnh theo đúng quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các bước 
tiếp theo của dự án theo quy định. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP và các PCVP; 
- Lưu: VT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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