
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực  

hiện các dự án do UBND thành phố và BQL các dự án 98 làm chủ đầu tư 

 

Căn cứ Công văn số 2297/UBND-KTTH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng vốn thực hiện các dự án do UBND thành phố 

và Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo: 

1. Ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 số tiền 24.509 triệu đồng 

(Hai mươi tư tỷ, năm trăm lẻ chín triệu đồng) cho Ban Quản lý các dự án 98 và 

UBND thành phố để triển khai thực hiện các dự án sau: 

- Dự án Đầu tư hạ tầng khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum do 

Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư: ứng trước ngân sách tỉnh với số tiền là 

5.900 triệu đồng. 

- Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu 

du lịch - Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành 

phố Kon Tum do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư: ứng trước ngân 

sách tỉnh với số tiền là 18.609 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2. Đề nghị các Chủ đầu tư: 

- Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích và giải ngân vốn ứng trước theo 

đúng quy định.  

- Định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để đơn vị biết và triển khai./. 
 

Nơi nhận:            
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BQL các dự án 98;  

- UBND thành phố; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lưu VT, TH, NKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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