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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và lắp đặt Cụm thông tin  

cơ sở tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 

số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc 

thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 

về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 

2019;    

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1722/QĐ-TTg ngày 

02 tháng 9 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020; số 1896/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 về 

việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

cho các bộ, ngành và địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT/BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm ngheo bền vững 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Văn  bản số 2868/BTTTT-KHTC  ngày  26 tháng 8 năm 2019  của  

Bộ  Thông  tin  và Truyền thông về kế hoạch thực hiện Dự án Truyền thông và 

giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: số 

13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 ban hành quy định một số nội 

dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; số 
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1374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu 

tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1254/TTr-

STTTT, Báo cáo số 1251/BC-STTTT và Báo cáo số 1252/BC-STTTT ngày 19 

tháng 9 năm 2019; đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 325/BC-

SKHĐT ngày 26 tháng 9 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng và lắp đặt Cụm 

thông tin cơ sở tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với 

các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  

2. Dự án nhóm: C, quy mô nhỏ. 

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. 

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói 

chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo 

quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo 

bền vững. 

6. Quy mô đầu tư: Xây dựng và lắp đặt Cụm thông tin cơ sở, gồm các hạng 

mục: 

- Móng và 1 trụ thép; khung giàn kết cấu thép của màn hình LED diện tích 

khoảng 40-41m2, sử dụng màn hình ngoài trời (độ sáng cao, góc nhìn rộng, chịu 

được thời tiết ngoài trời Led-outdoor). 

- Chiều cao toàn bộ hệ thống khoảng 12m. 

- Khối lượng màn hình LED khoảng 3 tấn. 

- Hệ thống thiết bị xử lý và điều khiển. 

- Diện tích sử dụng đất khoảng 17,64 m2. 

7. Tổng mức đầu tư: 2.999,162 triệu đồng 

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (Dự án 4 - 

Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại 

Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018. 

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
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1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án trình cấp có 

thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định. 

2. Giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông về trình tự thủ tục lập, trình 

thẩm định phê duyệt dự án theo đúng quy định. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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