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PHỤ LỤC I 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG CỦA 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 

TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

STT Loại diện tích  
Định mức sử dụng 

tối đa (m2) 

A KHỐI TỈNH   

I  

Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ 

sơ hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công   

700 

II  Diện tích phòng tiếp dân   380 

III Diện tích phòng quản trị hệ thống công nghệ thông tin 50 

IV Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ trở lên) 0,8 m2/chỗ ngồi 

V 

Diện tích kho chuyên ngành như: Kho bảo quản các 

tài sản khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù 

của ngành,… 

  

1 Kho quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  400 

2 Kho lưu trữ, bảo quản tài liệu 200m2/kho 

3 Kho lưu trữ chuyên dụng                     4.000  

VI 
Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, 

tổ chức  
  

1 
Phòng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng 
40 

2 Phòng máy in giấy phép lái xe 18 

B KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ   

I  
Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ 

sơ hành chính   
  

1 Cấp huyện, thành phố 80 

2 Cấp xã 40 

II  Diện tích phòng tiếp dân     

1 Cấp huyện, thành phố 80 

2 Cấp xã 40 

III Diện tích phòng quản trị hệ thống công nghệ thông tin   

1 Cấp huyện, thành phố 40 

2 Cấp xã 30 

IV  Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ trở lên)   
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1 Cấp huyện, thành phố và cấp xã 0,8m2/ chỗ ngồi 

V Diện tích kho lưu trữ, bảo quản tài liệu   

1 Cấp huyện, thành phố 200m2/kho 

2 Cấp xã 150 
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PHỤ LỤC II 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA 

TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số       /2020/QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

STT Loại diện tích 
Định mức sử dụng 

tối đa (m2) 

A KHỐI TỈNH   

I 
Công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, xã 

hội, thể dục thể thao 

  

1 Đài Phát thanh và Truyền hình   

- Phòng kỹ thuật SXCT phát thanh, truyền hình                              580  

- Phim trường thời sự                              100  

- Phim trường văn nghệ                              220  

- Phim trường giao lưu                              500  

- Trung tâm phát sóng                              250  

2 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội   

2.1 Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh  

- Nhà ở cho đối tượng                           1.500  

2.2 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh   

- 

Phòng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tìm kiếm việc 

làm, kỹ năng làm việc cho người lao động, học ngoại 

ngữ… 

                               60  

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

3.1 
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao 

tỉnh 
  

- Nhà Thi đấu đa năng                              930  

- Sân vận động                         24.280  

- Nhà thi đấu tổng hợp                           8.700  

3.2 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh   

- Công trình trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh                          7.070  

3.3 Bảo tàng - Thư viện   

- 
Diện tích trưng bày bảo tàng ngoài trời (bao gồm cả 

phần diện tích nền XD) 

                         

32.000  

- Diện tích trưng bày bảo tàng                           3.990  

- Diện tích nhà kho bảo tàng                              610  
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STT Loại diện tích 
Định mức sử dụng 

tối đa (m2) 

- 
Diện tích hoạt động nghiệp vụ thư viện (kho thư viện 

và xử lý nghiệp vụ sách...) 
                          2.010  

- 
Diện tích Nhà trưng bày, nhà quản lý khu di tích lịch 

sử ngục Kon Tum 

                              

880  

II 
Công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

  

1 Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray   

- Trung tâm nghiên cứu và bảo quản tiêu bản                              300  

- 
Nhà luyện tập đa năng phục vụ công tác 

QLBVR,PCCCR 

                             250  

III 
Công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực các lĩnh vực 

khác 

 

1 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh   

 Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y    

-  

Diện tích công trình sự nghiệp phục vụ công tác kiểm 

tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập 

cảnh của các ngành chức năng tại cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y 

                           

2.260  

2 Sở Khoa học và Công nghệ   

 
Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa 

học và công nghệ 

  

- Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật                              150  

- 
Phòng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm từ dược 

liệu 

                               80  

- Phòng thí nghiệm và sản xuất nấm, vi sinh                              200 

- 
Phòng kiểm định- hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn 

đo lường 

                             100  

- 
Phòng thử nghiệm (gồm các lĩnh vực thử nghiệm hóa 

- lý, vi sinh và cơ lý - vật liệu xây dựng) 

                             200  

- Nhà màng                           5.000  

- Xưởng sản xuất chế phẩm, giá thể hữu cơ…                              200  

- Nhà kho                              120  

- Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm                                60  

3 Sở Thông Tin và Truyền Thông   

 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông   

- Phòng đào tạo                                60  

- Phòng dữ liệu (Trung tâm THDL)                                70  

4 Văn phòng UBND tỉnh   
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STT Loại diện tích 
Định mức sử dụng 

tối đa (m2) 

- Nhà khách Hữu Nghị                           2.730  

B KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ   

  
Công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, xã 

hội, thể dục thể thao 

  

- Nhà Văn hóa                           1.200  

- Đài truyền thanh truyền hình huyện                              350  

- Nhà/phòng thư viện                              420  

- Phòng tuyên truyền - lưu động                                60  

- Nhà Thi đấu đa năng                           1.500  
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