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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 193/NQ-HĐND                                    Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư  

dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai 

đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15 

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 Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính Phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát 
triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính 
phủ Nhật Bản;  

Xét Tờ trình số 7856/TTr-UBND  ngày 24  tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải thiện cơ 
sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn 
vay ODA của Chính phủ Nhật Bản; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Thống nhất thông qua các nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) 
sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 như sau: 

1. Điều chỉnh khoản 3 Điều 1 về chủ dự án:  

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp tỉnh Lâm Đồng. 

2. Điều chỉnh khoản 5 Điều 1 về quy mô đầu tư và kết quả chủ yếu của dự án: 

2.1. Quy mô đầu tư gồm 03 hợp phần, 15 tiểu dự án: 

a) Hợp phần giao thông: 09 tiểu dự án, đầu tư 65,17 km đường; gồm: 

- Đường cấp IV miền núi: 10 tuyến đường, tổng chiều dài 40,78 km; 

- Đường cấp V miền núi: 06 tuyến đường, tổng chiều dài 17,84 km; 

- Đường giao thông nông thôn (bê tông xi măng): 07 tuyến đường, tổng chiều 
dài 6,55 km; 
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- Cầu: 01 cầu bê tông cốt thép 01 nhịp dài 24 mét.  

- Cống hộp: 02 cống hộp. 

b) Hợp phần thủy lợi: 05 tiểu dự án xây dựng hồ thủy lợi, phục vụ nước tưới 
cho 1.075 ha đất sản xuất.  

c) Hợp phần xây dựng dân dụng: 01 tiểu dự án xây dựng Trung tâm giao dịch 
hoa thành phố Đà Lạt (xây dựng kết cấu hạ tầng và khối nhà trung tâm), diện tích sàn 
xây dựng 13.294 m2. 

2.2. Kết quả chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu 
Trước khi thực 

hiện dự án 

Sau khi dự án 

được đầu tư 

1 Diện tích trồng rau  182 ha 442 ha 

2 Diện tích trồng hoa 178 ha 333 ha 

3 Số hộ hưởng lợi 9.364 hộ 10.221 hộ 

4 Diện tích vùng hưởng lợi  700 ha 1.075 ha 

3. Điều chỉnh khoản 7 Điều 1 về tổng mức đầu tư của dự án: 

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.612 triệu Yên Nhật, tương đương 61,462 

triệu USD hoặc 1.428.201 triệu VNĐ (tỷ giá: 01 Yên Nhật ≈ 216 VNĐ), trong đó:  

a) Vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản: 4.775 trriệu Yên Nhật, tương 

đương 44,387 triệu USD hoặc 1.031.427 triệu VNĐ. 

b) Vốn đối ứng trong nước: 396.774 triệu VNĐ, tương đương 1.837 triệu Yên 

Nhật hoặc 17,075 triệu USD. 

4. Điều chỉnh khoản 9 Điều 1 về thời gian thực hiện dự án: 

Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020 - 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 

hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm 

Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và triển khai thực 

hiện các nội dung công việc tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp 

thứ 15 thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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