
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 02) Đầu tư cơ sở hạ tầng 

phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 

thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi 

hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu 

tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; 

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, 

xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; 
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Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu 

tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; 

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chủ trương đầu 

tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện 

Sa Thầy; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Tờ trình số 

96/TTr-UBND ngày 17 tháng 3  năm 2022 (kèm theo Hồ sơ trình) và đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 31/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 3 năm 

2022 về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 02) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(bổ sung) xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng 

Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 02) Đầu tư cơ sở hạ tầng phục 

vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy với các nội dung chủ 

yếu như sau:  

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô 

Rai, huyện Sa Thầy. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy. 

4. Lý do điều chỉnh dự án: Nhằm tăng cường khả năng kết nối với các dự 

án lân cận; mở rộng diện tích đất ở cho người dân, khai thác có hiệu quả nguồn 

lực đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng khu vực Trung tâm xã, nâng cao hiệu quả 

đầu tư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (theo Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

5. Nội dung điều chỉnh chủ yếu:  

TT Hạng mục 

Phê duyệt tại Quyết 

định số 700/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Điều chỉnh, bổ sung 

 lần nay 

I Mục tiêu đầu tư 

Giải quyết nhu cầu đất ở 

cho khoảng 700 hộ dân 

(trong đó sắp xếp ổn 

định tại chỗ cho khoảng 

50 hộ dân, còn lại là 

cho lực lượng công 

Giải quyết nhu cầu đất ở 

cho khoảng 1.200 hộ 

dân (trong đó sắp xếp 

ổn định tại chỗ cho 

khoảng 100 hộ dân, còn 

lại là cho lực lượng 
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TT Hạng mục 

Phê duyệt tại Quyết 

định số 700/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Điều chỉnh, bổ sung 

 lần nay 

nhân của nhà máy); 

đồng thời, khai thác 

hiệu quả các nguồn lực 

từ đất đai gắn với đầu tư 

kết cấu hạ tầng, từng 

bước đồng bộ cơ sở hạ 

tầng tại khu vực Trung 

tâm xã 

công nhân của nhà 

máy); đồng thời, khai 

thác hiệu quả các nguồn 

lực từ đất đai gắn với 

đầu tư kết cấu hạ tạng, 

từng bước đồng bộ cơ 

sở hạ tầng tại khu vực 

Trung tâm xã 

II Quy mô đầu tư   

1 
Công trình hạ tầng 

kỹ thuật 
  

- San nền 19,03ha 
37,63ha (tăng thêm 

18,60ha) 

- 
Đường ống phân 

phối nước 
 

Bổ sung 15,8km ống 

phân phối 

2 Công trình giao thông   

- Tuyến N1 
Chiều dài L =477,37m 

 

Chiều dài L =1.447,88m 

(kéo dài thêm 979,21m) 

- 

Bổ sung thêm 09 

tuyến đường (từ 

N11, N12, N13, 

N14, N15, N16, 

N17, N18, N19) 

 

- Tổng chiều dài các 

tuyến nhánh bổ sung là 

L= 3.695,34m 

3 
Công trình công 

nghiệp 
  

- 

Trạm biến áp 03 

pha cấp điện 

22/0,4kV 

03 trạm, tổng dung 

lượng 750kVA 

- 03 trạm, tổng dung 

lượng 750kVA 

- Bổ sung 03 trạm, tổng 

sung lượng 480kVA 

- Dây trung thế 22kV L =734m 
L = 2.392,0m (trong đó 

bổ sung L = 1.658,0m). 

- 
Dây hạ áp thế 

0,4kV 
L = 5.037,0m 

L = 8.115,5m (trong đó 

bổ sung L = 3.078,5m). 

III Nhóm dự án C B 

IV 
Thời gian, tiến độ 

thực hiện dự án 

Từ năm 2020-2021 (02 

năm) 

Từ năm 2020-2023 (04 

năm) 
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6. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh: Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư số 9 Kon Tum. 

7. Địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất:  

- Địa điểm xây dựng: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 73 ha (tăng thêm khoảng 31 ha). 

8. Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Khoảng 25 năm. 

9. Tổng mức đầu tư:  

Đơn vị: Đồng 

TT Hạng mục chi phí 

Phê duyệt tại Quyết 

định số 700/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Điều chỉnh  

lần này 

1 Chi phí xây dựng 44.493.389.000 74.404.595.000 

2 Chi phí thiết bị 8.352.118.000 8.901.427.000 

3 Chi phí quản lý dự án 1.009.574.000 1.552.692.000 

4 
Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng 
4.787.276.000 6.857.046.000 

5 Chi phí khác 2.417.301.000 4.301.144.000 

6 
Chi phí bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư 
10.000.000.000 20.000.000.000 

7 Chi phí dự phòng 3.940.342.000 6.983.096.000 

 Tổng cộng 75.000.000.000 123.000.000.000 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ đồng chẵn) 

10. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực 

hiện dự án:  

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019, 

2020 (nếu có) và nguồn cân đối ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025): 35.000 triệu đồng; nguồn ngân sách 

Huyện khoảng: 88.000 triệu đồng. 

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Bố trí từ kế 

hoạch năm 2020. 

11. Các nội dung khác:  

- Thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư điều chỉnh: Sở Giao thông vận tải 

chủ trì thẩm định tại Công văn số 177/SGTVT-QLCLCT ngày 26 tháng 01 

năm 2022 (trong đó: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thẩm định tại 
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Công văn số 84/SXD-TĐ ngày 14 tháng 01 năm 2022; hạng mục công nghiệp, 

Sở Công Thương thẩm định tại Công văn số 164/SCT-QLNL ngày 18 tháng 01 

năm 2022). 

- Các nội dung còn lại không đổi, giữ nguyên: Thực hiện theo Quyết định 

số 700/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 448/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

1. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (Chủ đầu tư): 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của 

các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt dự 

án điều chỉnh. 

- Tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà 

nước về quản lý đầu tư, về xây dựng và các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 

1 của Quyết định này; thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo niên độ kế hoạch 

vốn được giao; có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân sách huyện để hoàn 

thành dự án theo tiến độ, tránh gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản. 

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trình phê duyệt dự án điều chỉnh 

(lần 02) xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng 

Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. 

Điều 3. Giám đốc các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận 

tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ 

trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Sa Thầy 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: PCVP-Nguyễn Đăng Trình; 

- Lưu: VT, HTKT.TQT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm     
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