
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 

Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa 

chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum 

trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  

 
 

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 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 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; 

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3587/SKHĐT-TH 

ngày 21 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Dự án Tôn tạo, phục dựng, 

sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum 

trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã ban hành tại 

Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền 
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phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án khi đủ thủ tục, đảm bảo theo quy định.  

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 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, PCVP; 
- Lưu: VT, KTTH. PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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