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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: 138/NQ-HĐND                                    Lâm Đồng, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 8 

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 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 8909/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 và Tờ trình số 
9017/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo 
Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư 
công; 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. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công, gồm: 

1. Dự án lắp đặt đèn tín hiệu và cải tạo mở rộng một số nút giao thông trên địa 
bàn thành phố Đà Lạt - Phụ lục I-01. 

2. Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư Tổ 20, thị trấn Di Linh - Phụ lục I-02. 

3. Dự án xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Huoai - Phụ lục I-03. 

4. Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại xã Phước Cát 2 và xã 
Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên - Phụ lục I-04. 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, gồm:  

1. Dự án xây dựng trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
thành phố Bảo Lộc - Phụ lục II-01. 

2. Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh - Phụ lục II-02. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm dự kiến mức vốn bố trí hằng năm cho 
từng dự án, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đảm bảo về thời gian quy định tại 
khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công. 

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hoàn thành báo 
cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án 
theo đúng quy định Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

b) Thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo chủ trương của Chính 
phủ khi triển khai dự án (nếu có). 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

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 X Kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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Phụ lục I-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

 LẮP ĐẶT ĐÈN TÍN HIỆU VÀ CẢI TẠO MỞ RỘNG MỘT SỐ  
NÚT GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND 
 ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư dự án để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông 
vào giờ cao điểm; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang đô thị theo 
định hướng quy hoạch; đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân 
dân và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 10 nút giao thông trọng 
điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt; cụ thể như sau: 

3.1. Phương án đầu tư:  

- Tổ chức điều khiển giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu; kết hợp với mở 
rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước đối với 07 nút giao: (1) Nút giao thông 
Hải Thượng - Hai Bà Trưng - Hoàng Diệu; (2) nút giao Ngô Quyền - La Sơn Phu Tử - 
Nguyễn An Ninh; (3) nút giao Hai Bà Trưng - La Sơn Phu Tử; (4) nút giao Xô Viết 
Nghệ Tĩnh - Nguyễn Công Trứ; (5) nút giao Tản Đà - Hai Bà Trưng; (6) nút giao Tản 
Đà - Phan Đình Phùng; (7) nút giao Hoàng Văn Thụ - Mạc Đĩnh Chi - Đồng Tâm. 

- Tổ chức mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước (không tổ chức 
bằng đèn tín hiệu): (1) nút giao Thánh Mẫu - Mai Anh Đào; (2) nút giao Nguyễn Đình 
Chiểu - Sương Nguyệt Ánh; (3) nút giao Phan Đình Phùng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - La 
Sơn Phu Tử. 

3.2. Phương án thiết kế: 

- Kết cấu mặt đường: 

+ Kết cấu mặt đường mở rộng: Kết cấu áo đường được tính toán với Eyc>=147 
Mpa. Kết cấu gồm 02 lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5 cm và bê tông nhựa chặt 19 
dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm. 

+ Kết cấu mặt đường tăng cường: Kết cấu áo đường tăng cường bằng bê tông 
nhựa nóng với chiều dày các lớp kết cấu được tính toán đảm bảo Eyc>=147 Mpa.  

- Bó vỉa, vỉa hè lát đá granite. 

- Hệ thống thoát nước bằng mương bê tông, hố thu, rãnh thu nước mặt. 

- Di dời, hạ ngầm hệ thống điện trung hạ thế. 

- Di dời hệ thống cấp nước, nước thải. 

- Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng. 

- Hệ thống an toàn giao thông theo quy định hiện hành. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

6. Tổng mức đầu tư: Khoảng 119.078 triệu đồng, trong đó chi phí giải phóng 
mặt bằng khoảng 21.221 triệu đồng. 
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7. Nguồn vốn đầu tư: Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

  8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

9. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023-2025.  

10. Các nội dung khác: Trong bước tiếp theo đề nghị UBND thành phố Đà Lạt 
thực hiện các nội dung sau: 

- Rà soát định hướng các quy hoạch, công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng và 
điều kiện thực tế để đề xuất quy mô mở rộng các tuyến đường trong phạm vi nút giao 
đảm bảo phù hợp quy hoạch; có phương án di dời, ngầm hoá công trình hạ tầng kỹ 
thuật phù hợp tình hình thực tế. Trong trường hợp hiện trạng một số tuyến đường 
không đảm bảo mở rộng theo quy hoạch được duyệt, đề nghị nghiên cứu phương án 
phân kỳ đầu tư để đầu tư phần mặt đường theo quy hoạch, phần vỉa hè phân kỳ đầu tư 
với chiều rộng phù hợp theo tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo chiều rộng để bố trí 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước (nếu có)…; nghiên cứu các giải pháp 
thiết kế phân kỳ để thuận lợi cho việc nâng cấp mở rộng trong giai đoạn hoàn chỉnh và 
tận dụng được các phần công trình đã được phân kỳ đầu tư.  

- Về kết cấu mặt đường: trong giai đoạn tiếp cần khảo sát, đánh giá chất lượng 
nền mặt đường cũ để làm cơ sở đề xuất kết cấu áo đường tăng cường phù hợp với khả 
năng chịu tải và tiết kiệm kinh phí đầu tư./. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 53 + 54/Ngày 22 - 12 - 2022 

 
125 

Phụ lục I-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ TỔ 20 THỊ TRẤN DI LINH 
(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được phê 
duyệt và hình thành khu dân cư đô thị có hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đồng bộ góp 
phần đưa thị trấn Di Linh hoàn thành các chỉ tiêu đô thị loại IV; phát triển hạ tầng 
đồng bộ; tạo nguồn thu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng 
huyện Di Linh. 

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Phạm vi đầu tư:  

- Vị trí thực hiện: Tổ 20 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh thuộc một phần đồ án 
quy hoạch phân khu khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và sản xuất tổng hợp 
thuộc Tổ dân phố 20, thị trấn Di Linh được UBND huyện Di Linh phê duyệt tại Quyết 
định số 4057/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 

- Tổng diện tích thực hiện dự án 7,56 ha (gồm 2,37 ha đất xây dựng cơ sở hạ 
tầng và 5,18 ha đất khai thác). 

3.2. Quy mô đầu tư: 

a) San nền: 

 Phương án san nền bám theo cao độ tim đường hoàn thiện, san lấp theo địa 
hình của các khu lô, gồm 10 khu lô san lấp. 

Khối lượng san lấp tính toán trên bình đồ tỷ lệ 1/500 bằng phương pháp lưới ô 
đường đồng mức hoặc lưới ô vuông (10x10) m. 

Nền được đắp thành từng lớp chiều dày H<30 cm; độ chặt của nền sau khi san 
lấp K>=0,90. 

Độ dốc nền lô đất thiết kế <5%, tại vị trí chênh cao lớn sử dụng kè chắn đất để 
bảo vệ tránh sạt lở, chiều dài kè chắn khoảng 620 m. Một số vị trí khoảng thông hành 
có sự chênh cao địa hình lớn có thể bổ sung phương án tường chắn để đảm bảo ổn 
định cho nền đất. 

b) Hạ tầng giao thông: 

- Hệ thống đường giao thông: Đầu tư hệ thống đường giao thông gồm 05 
nhánh, tổng chiều dài khoảng 1.127 m; diện tích khoảng 16.048 m², cụ thể: 

+ Đường D1 chiều dài tuyến khoảng 122 m: lộ giới 16 m; lòng đường rộng 8 m; 
vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 4 m; cây xanh bố trí 02 bên bình quân 7-12 m/cây, ưu tiên tại 
vị trí giữa ranh các lô đất. 

+ Đường D2 chiều dài tuyến khoảng 179 m: lộ giới 16 m; lòng đường rộng 8 m; 
vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 4m; cây xanh bố trí 02 bên bình quân 7-12 m/cây, ưu tiên tại 
vị trí giữa ranh các lô đất. 
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+ Đường N1 chiều dài tuyến khoảng 539 m: lộ giới 16 m; lòng đường rộng 8 m; 
vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 4 m; cây xanh bố trí 02 bên bình quân 7-12 m/cây, ưu tiên 
tại vị trí giữa ranh các lô đất. 

+ Đường nhánh D3 chiều dài khoảng 150 m và đường nhánh D4 chiều dài 
tuyến khoảng 136 m: lộ giới 14 m; lòng đường rộng 8 m; vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 
3 m; cây xanh bố trí 02 bên bình quân 7-12 m/cây, ưu tiên tại vị trí giữa ranh các lô 
đất. 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Bình đồ: Bình đồ tuyến theo quy hoạch và đấu nối vào các đường hiện hữu; 
tại vị trí giao cắt các đường với nhau thiết kế dạng ngã ba cùng mức, tạo bán kính các 
góc rẽ, bán kính bó vỉa 8 m, vuốt nối vào các trục đường. 

+ Mặt cắt ngang: Mặt cắt ngang có độ dốc ngang mặt đường phần xe chạy là 
2%, độ dốc vỉa hè đường là 1,5%. 

+ Mặt cắt dọc: Mặt cắt dọc thiết kế theo cao độ san nền được phê duyệt; đảm 
bảo các yếu tố kỹ thuật về thoát nước; đảm bảo các yếu tố kỹ thuật về nền đường so 
với mực nước ngầm. 

+ Kết cấu mặt đường: Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥130 MPa; kết cấu áo 
đường bê tông nhựa nóng hạt trung dày 7 cm, tưới nhựa bám dính tiêu chuẩn 1 
kg/m², lớp cấp phối đá dăm trên dày 18 cm, lớp đá dăm dưới dày 18 cm, nền đất 
đầm chặt K98 mô đun yêu cầu 40 Mpa. 

c) Hệ thống cấp nước: 

- Thiết kế hệ thống cấp nước phục vụ 100% dân số khu nhà ở và công trình 
công cộng, dịch vụ khu vực. 

- Nguồn cấp nước cho khu dân cư dự kiến được đấu nối trên trục cấp nước hiện 
hữu đường Ngô Quyền 

- Sơ đồ mạng phân phối: gồm tuyến ống chính DN150, trục chính vào khu quy 
hoạch và các tuyến ống DN114, trục chính trong khu quy hoạch và DN90, các nhánh 
cấp đến các phụ tải dùng nước. Tổng chiều dài hệ thống đường ống cấp nước khoảng 
2.350 m. Bố trí khoảng 30 hố van chia nước, hố van xả tại các vị trí cần thiết. 

- Hành lang ống tuân thủ theo quy hoạch của từng tuyến đường giao thông 
trong khu nhà ở. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Dọc theo tuyến ống cấp nước chính DN150 sẽ 
bố trí các trụ lấy nước chữa cháy với bán kinh không quá 150 m. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật hiện hành và đảm bảo các 
yêu cầu sau: tại điểm đấu nối giữa đường ống cấp nước phi 114 với hệ thống phân 
phối của khu nhà ở lắp đặt van khống chế và thiết bị điều chỉnh lưu lượng giữa đường 
ống cấp nước chính với các nhánh vào khu nhà ở; tại các vị trí có 02 tuyến ống trở lên 
nối với nhau phải bố trí các van khóa để có thể cách ly khi cần thiết; tại các điểm cao 
nhất trên tuyến ống phải bố trí van xả khí và điểm thấp nhất phải đặt các van xả cặn. 

d) Hệ thống cấp điện: 

- Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0.4kV, công suất mỗi trạm 750kVA và các 
tủ phân phối điện dọc các tuyến giao thông. 
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- Xây dựng mới lưới điện trung và hạ thế ngầm; lưới trung thế ngầm, hạ thế 
ngầm từ trạm biến áp đến các tủ phân phối sử dụng cáp đồng bọc. 

- Dọc các tuyến giao thông, bố trí một số tủ phân phối chiếu sáng, đặt trên bệ, 
ngoài trời nhằm cung cấp điện cho chiếu sáng công cộng. 

- Máy biến áp sử dụng cho khu quy hoạch là loại dùng trong nhà, các tủ phân 
phối điện sử dụng lại đặt trên bệ, ngoài trời, chống nước. 

đ) Hệ thống chiếu sáng:  

- Xây dựng mới 1.810 m hệ thống chiếu sáng ngầm: 56 bộ đèn LED 150W 05 
cấp công suất, trụ đèn STK côn tròn cao 8 m, cần đèn cao 2 m độ vươn cao cần đèn 
1,5 m. 

e) Hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn: 

Khu vực thực hiện dự án sử dụng phương án hệ thống thoát nước mưa và hệ 
thống thoát nước thải đi chung: hệ thống thu gom nước thải được bố trí dọc theo các 
tuyến đường để thu nước thải từ các hộ dân; sau khi thu nước từ các hộ dân, nước thải 
thoát vào hệ thống thoát nước mưa thông qua các hầm ga đấu nối. 

Phương án làm cống kín tiết diện tròn nhựa HDPE D200, tổng chiều dài đường 
ống khoảng 1.500 m. 

Nước thải sinh hoạt trước khi đi vào hệ thống thoát nước thải phải cho qua các 
hầm, bể tự hoại trước khi đấu nối vào các hố ga của hệ thống thoát nước mưa của dự 
án. 

g) Hệ thống thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa cho khu dân cư thiết kế đi chung với nước thải sinh 
hoạt sau khi đã xử lý trong các hầm, bể tự hoại của các hộ gia đình. Hệ thống thoát 
nước mưa được thiết kế hệ thống kín cống bê tông cốt thép, khẩu độ cống từ D400 
đến D1000 và được thiết kế đấu nối hạ lưu xả trực tiếp tra hệ thống thoát nước hiện 
hữu. Tổng chiều dài hệ thống thoát nước mưa bao gồm cả hố ga thu nước khoảng 
3.000 m. 

- Phương án thoát nước mưa tập trung, thu gom nước trong khu quy hoạch về 
02 điểm. 

- Dựa theo độ dốc thiết kế san nền, thiết kế 1 vị trí đấu nối ra đường Ngô 
Quyền sử dụng phương án cống ngầm kết hợp hố ga thăm thu và dẫn nước về điểm 
thoát nước hiện trạng với chiều dài dẫn vuốt nối khoảng 1000 m. Toàn bộ lượng nước 
chủ yếu còn lại thuộc khu vực dự án được thu về phía cuối dự án trước khi dẫn đường 
cống D1000 về khe suối hạ lưu, chiều dài dẫn vuốt nối hạ lưu khoảng 550 m. 

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước bằng cống hộp bê tông cốt thép (80x60) 
cm tại các vị trí đấu nối nút giao các nhánh đường giao thông D1, D2, D4 với mương 
dọc hiện hữu của đường QL28 với chiều dài khoảng 72 m. 

- Các tuyến cống được thiết kế đặt dưới lòng đường, chạy dọc theo mép các 
tuyến đường để thu nước từ thu công trình và mặt đường và thoát ra các điểm đấu nối 
theo hướng ngắn nhất. Nước mưa được thu gom bằng hệ thống ga thu, bố trí với 
khoảng cách bình quân từ 25-30 m. Cống dùng loại cống bê tông ly tâm chịu lực H30 
đối với các đoạn qua đường, H10 đối với các đoạn nằm trên vỉa hè. 
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h) Hệ thống thông tin liên lạc: Việc đầu tư, xây dựng và quản lý hệ thống thông 
tin liên lạc được thực hiện bởi các đơn vị viễn thông theo quy định hiện hành. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 110.000 triệu đồng, trong đó chi phí bồi thường, 
giải phóng mặt bằng 16.100 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn 
thu qua đấu giá quyền sử dụng đất từ quỹ đất 5,184 ha theo khoản 5 Điều 1 Quyết 
định số 1561/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023-2025. 
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Phụ lục I-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN ĐẠ HUOAI 
(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà thiếu nhi cấp huyện đồng bộ, hiện đại 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu 
cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Đạ Huoai. Góp phần hoàn thiện 
thiết chế văn hóa - thể thao nhằm thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng 
huyện Đạ Huoai. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.238 m², 
diện tích sàn khoảng 2.160 m², gồm: 09 phòng học đa chức năng; 01 phòng triển lãm; 
02 phòng sinh hoạt các câu lạc bộ; 01 sân cầu lông kết hợp hội trường. 

- Xây dựng cổng, hàng rào dài khoảng 334 m; sân đường nội bộ diện tích 
khoảng 980 m²; sân tập ngoài trời diện tích khoảng 1.352 m²;  san lấp mặt bằng diện 
tích khoảng 3.882 m²; kè đá dài khoảng 312 m; mương thoát nước dài khoảng 320 m; 
ống thoát nước D1500 dài khoảng 120 m; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống chống 
sét, hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

- Xây dựng 02 hồ bơi, bể cân bằng diện tích khoảng 450 m²; xây dựng nhà vệ 
sinh, phục vụ bơi diện tích khoảng 72 m²; nhà thiết bị hồ bơi diện tích khoảng 42 m². 

- Mua sắm thiết bị nhà thiếu nhi; thiết bị hồ bơi (kèm theo danh mục thiết bị). 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 49.950 triệu đồng, trong đó chi phí bồi thường, 
giải phóng mặt bằng 13.900 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023-2025. 
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DANH MỤC THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN  
XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN ĐẠ HUOAI 

(Đính kèm Phụ lục I-03 kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  
ngày 09/12/2022  của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

I Phòng học đa năng (cờ vua, cờ tướng)     

1 Bàn làm việc bộ 2 

2 Tủ hồ sơ bộ 1 

3 Bàn, ghế (loại 01 bàn 02 ghế) bộ 10 

II Phòng triển lãm     

 Tủ kính cái 10 

III Phòng mỹ thuật     

1 Tủ hồ sơ cái 1 

2 Bàn, ghế học sinh bộ 30 

IV Phòng khán giả     

 Ghế cái 300 

V Phòng học tiếng anh     

1 Tủ hồ sơ cái 1 

2 Bàn, ghế học sinh bộ 30 

VI Phòng tập võ     

 Nệm mút m2 50 

VII Phòng tập múa, khiêu vũ     

1 Tủ đồ cái 4 

2 Gióng múa m 20 

VIII Kho     

 Kệ sắt cái 20 

IX Phòng sinh hoạt câu lạc bộ     

 Ghế cái 20 

X Sảnh chờ     

 Ghế băng chờ cái 10 

XI Phòng học tin học     

1 Tủ hồ sơ cái 1 

2 Bàn, ghế học sinh bộ 15 

XII Phòng học kịch     

 Bàn, ghế học sinh bộ 25 

XIII Bể bơi     

 Thiết bị hồ bơi hệ thống 1 
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Phụ lục I-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẠI XÃ 
PHƯỚC CÁT 2 VÀ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG, HUYỆN CÁT TIÊN  

(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  
ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt phục vụ 
khoảng 213 hộ dân tại xã Phước Cát 2 và xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, đáp 
ứng nhu cầu nước sinh hoạt, tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch góp 
phần thực hiện hoàn thành mục tiêu mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng 
huyện Cát Tiên. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bù Sa, xã Đồng Nai Thượng: Xây dựng 
01 giếng khoan; lắp đặt 02 bồn chứa nước Inox dung tích 10m³, hệ thống lọc; lắp đặt 
hệ thống đường ống đến 57 hộ dân dùng nước. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng: Xây 
dựng 01 giếng khoan; xây dựng 02 đài nước kết cấu thép hình; lắp đặt 02 bồn chứa 
nước inox dung tích 10m³, hệ thống lọc; lắp đặt hệ thống đường ống đến 61 hộ dân 
dùng nước. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng: Tận dụng 
hệ thống giếng, bồn nước hiện hữu, lắp đặt hệ thống đường ống đến 21 hộ dân dùng 
nước. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 3, xã Phước Cát 2: Xây dựng 01 giếng 
khoan, xây dựng 01 đài nước kết cấu thép hình; lắp đặt 01 bồn chứa nước inox dung 
tích 10m³, hệ thống lọc, lắp đặt hệ thống đường ống đến 30 hộ dân, 02 điểm trường, 
01 phân trạm y tế xã. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Phước Cát 2: Xây dựng 01 giếng 
khoan; xây dựng bệ đỡ bồn nước; lắp đặt 01 bồn chứa nước inox 15m³, hệ thống lọc; 
lắp đặt hệ thống đường ống đến 44 hộ dân dùng nước 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 8.700 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-
2025. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phước Cát 2 và xã Đồng Nai Thượng, huyện 
Cát Tiên 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023-2025. 
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Phụ lục II-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC 
(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở HĐND và 
UBND thành phố Bảo Lộc tại Phụ lục số 01, Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 
07/12/2019 với nội dung sau: 

I. Lý do điều chỉnh:  

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc HĐND và UBND 
thành phố Bảo Lộc nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động, phù hợp tình hình thực tế, khai 
thác tối đa công năng sử dụng của công trình và phát huy tối đa hiệu quả dự án. 

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Quy mô đầu tư: Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư tại khoản 5 Phụ lục số 
01, Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 như sau: 

a) Các khối nhà làm việc:  

- Khối 1 (Văn phòng HĐND và UBND thành phố): Bổ sung tầng hầm và hệ 
thống phòng cháy chữa cháy, diện tích 1.041 m²; bổ sung thang máy; bổ sung các khu 
vệ sinh; bổ sung trần Aluminium tại các sảnh, bổ sung hệ thống điện và thông tin liên 
lạc âm sàn. 

- Khối 2 (Hội trường): Bổ sung hệ thống trang âm phòng họp lớn, bổ sung hệ 
thống điện và thông tin liên lạc âm sàn. 

- Khối 3 (các phòng, ban chuyên môn): Bổ sung các khu vệ sinh; bổ sung cầu 
thang lên sàn mái và điều chỉnh, bổ sung hệ thống điện và thông tin liên lạc âm sàn. 

- Khối 4 (các phòng, ban chuyên môn): Bổ sung các khu vệ sinh; bổ sung cầu 
thang lên sàn mái và điều chỉnh, bổ sung hệ thống điện và thông tin liên lạc âm sàn. 

b) Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật:  

- Bổ sung xây dựng khối nhà ăn và nhà công vụ: 02 tầng, diện tích xây dựng 
khoảng 200 m², diện tích sàn khoảng 400 m². 

- Bổ sung hạng mục xây dựng khối nhà lưu trữ: 02 tầng, diện tích xây dựng 
khoảng 200 m², diện tích sàn khoảng 400 m². 

- Bổ sung hạng mục xây mới hàng rào quanh trụ sở.  

- Điều chỉnh hệ thống vòi phun nước hồ cảnh quan; bổ sung hạng mục chặt hạ và 
dịch chuyển cây xanh. 

c) Mua sắm thiết bị: Bổ sung trang thiết bị khối 1 (thang máy); thiết bị nội thất 
(bàn, ghế, …) cho các khối 1 (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 
phố), khối 2 (Hội trường), khối 3 và khối 4 (các phòng, ban chuyên môn); thiết bị khối 
nhà ăn và nhà công vụ; thiết bị khối nhà lưu trữ. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 
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2. Tổng mức đầu tư: Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 7 Phụ lục số 01, 
Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 từ 110.000 triệu đồng thành 139.915 
triệu đồng. 

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-
2020 và giai đoạn 2021-2025. 

4. Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt tại Phụ lục số 01, Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 07/12/2019. 
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DANH MỤC  
BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG  

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC  
(Đính kèm Phụ lục II-01 Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 
bổ sung 

I Khối 01     

1 Bàn họp ghép 12 mô đun cái 1 

2 Bàn họp ghép 18 mô đun cái 2 

3 Bàn làm việc nhân viên cái 9 

4 Ghế nhân viên cái 13 

5 Bàn phòng họp 1 cái 1 

6 Bàn phòng họp loại 3  cái 3 

7 Bệ đặt tượng Bác cái 2 

8 Bục để màn hình cái 1 

9 Ghế họp 2 cái 13 

10 Ghế phòng họp 1 cái 13 

11 Ghế phòng họp loại 3 cái 24 

12 Giường bệnh nhân (phòng Y tế) cái 2 

13 Kệ để đồ trang trí 2 bên cái 2 

14 Kệ lưu hồ sơ (thép) m 109,2 

15 Rèm màn che nắng m2 648 

16 Salon khách đợi loại 1-2 chỗ bộ 2 

17 Salon khách đợi loại 2-6 chỗ bộ 2 

18 Salon khách đợi loại 3-5 chỗ bộ 5 

19 Salon tiếp khách loại 1 gỗ - nỉ bộ 7 

20 Salon tiếp khách loại 12 gỗ - nỉ bộ 3 

21 Salon tiếp khách loại 3 bộ 1 

22 Tủ hồ sơ loại 1 cái 7 

23 Tủ hồ sơ loại 2 cái 4 

24 Tủ hồ sơ loại 3  cái 9 

25 Vách ngăn loại 1 cao 1350 (chia không gian) (nhôm - nỉ) m 12,2 

26 
Vách ngăn loại 2 cao 1350 (bàn nhân viên) (nhôm -nỉ - 
kính) 

m 60,2 

27 Phòng khánh tiết ốp trang trí cao 4500 m 92 

28 Phòng họp - tiếp khách chung tầng 1 ốp trang trí m 28 
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STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 
bổ sung 

29 Phòng họp ban chấp hành tầng 2 ốp trang trí m 60 

30 Phòng họp tiếp khách chung tầng 2 ốp trang trí m 28 

31 Phòng họp trực tuyến tầng 3 ốp trang trí m 60 

II Khối 02     
1 Bàn hội trường cái 2 

2 Ghế hội trường loại 1 cái 4 

3 Bàn đoàn chủ tịch cái 3 

4 Ghế đoàn chủ tịch cái 5 

5 Bàn làm việc cái 1 

6 Ghế làm việc cái 1 

7 Tủ hồ sơ loại 2 cái 1 

8 Salon khách đợi loại 3 (5 chỗ) bộ 5 

9 Phòng hội trường lớn ốp trang âm m2 415 

10 Phòng hội trường ốp trang trí m2 540 
11 Phòng thảo luận ốp trang trí m2 120 
12 Sảnh đón tiếp giải lao ốp trang trí m2 154 
13 Rèm màn che nắng m2 300 
III Khối 03     
* Bàn, ghế, tủ     
1 Bàn phó trưởng phòng cái 1 

2 Ghế phó trưởng phòng cái 1 

3 Bàn làm việc nhân viên cái 6 

4 Ghế nhân viên cái 6 

5 Tủ tài liệu trưởng, phó phòng cái 1 

6 Tủ tài liệu nhân viên cái 6 

7 Tủ tài liệu loại 3 cái 32 

8 Kệ tài liệu (thép) m 158,1 

9 Ghế loại 1 cái 3 

10 Bàn phòng tiếp khách loại 2 bộ 1 

11 Ghế loại 2 cái 8 

12 Bàn phòng họp - tiếp khách loại 3 cái 5 

13 Ghế loại 3 cái 40 

14 Salon loại 1 bộ 5 

15 Salon loại 2 bộ 4 

* Vách ngăn     
1 Vách ngăn loại 1 cao 1350 - nhôm nỉ m 42,05 
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STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 
bổ sung 

2 Vách ngăn loại 2 cao 1350 - nhôm nỉ Kính m 152,65 

3 Vách ngăn nhôm kính cao 3300 m 27 

* Rèm màn che nắng m2 315 

IV Khối 04     
* Bàn, ghế, tủ     

1 Bàn trưởng phòng cái 1 

2 Ghế trưởng phòng cái 1 

3 Bàn nhân viên cái 4 

4 Ghế nhân viên cái 4 

5 Tủ tài liệu trưởng, phó phòng cái 1 

6 Tủ tài liệu nhân viên cái 4 

7 Tủ tài liệu loại 3 cái 26 

8 Kệ tài liệu (thép) m 148 

9 Ghế loại 1 cái 3 

10 Bàn phòng tiếp khách loại 2 bộ 1 

11 Ghế loại 2 cái 7 

12 Bàn phòng họp - tiếp khách loại 3 cái 2 

13 Ghế loại 3 cái 16 

14 Sa lon loại 1 bộ 3 

15 Sa lon loại 2 bộ 7 

16 Ghế khách đợi cái 12 

17 Ghế khách đợi cái 6 

* Vách ngăn     

1 Vách ngăn loại 1 cao 1350 - nhôm nỉ m 27,5 

2 Vách ngăn loại 2 cao 1350 - nhôm nỉ kính m 146,15 

3 Vách ngăn bộ phận 1 cửa cao 700 m 7,8 

4 Vách nhôm kính cao 3300 m 27,0 

* Rèm màn che nắng m2 315 

V Khối nhà ăn, nhà công vụ     

1 Bàn ăn loại 1 cái 1 

2 Ghế ăn loại 1 cái 10 

3 Bàn ăn loại 2 tròn cái 5 

4 Ghế ăn loại 2 cái 30 

6 Salon loại 1 bộ 4 

7 Salon loại 2 bộ 2 

8 Giường ngủ cái 3 
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STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 
bổ sung 

9 Tủ đầu giường cái 8 

10 Bàn làm việc - trang điểm  cái 4 

11 Tủ quần áo cái 3 

12 Tủ tài liệu loại 3 cái 1 

* Rèm màn che nắng m2 100 

VI Khối nhà lưu trữ     

1 Bàn nhân viên cái 2 

2 Ghế nhân viên cái 2 

3 Sa lon loại 1 bộ 2 

4 Tủ tài liệu loại 3 cái 4 

5 Kệ lưu hồ sơ  m 150 

* Rèm màn che nắng m2 100 
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Phụ lục II-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA 

CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 (Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND  
ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 
của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Phụ lục số II-
03, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh với 
nội dung sau: 

I. Lý do điều chỉnh:  

Trong quá trình thi công, phát sinh khối lượng của khối nhà làm việc (phát sinh 
xử lý kỹ thuật các khu vệ sinh, bể nước dự phòng, phát sinh mới hệ thống cửa sổ S2’, 
trần thạch cao, ốp gỗ chân tường một số phòng làm việc, hệ thống điện, bảng tên các 
phòng làm việc), hạ tầng ngoài nhà (phát sinh xử lý kỹ thuật bảng đèn led trụ sở, nhà 
để xe ô tô, nhà để xe máy; hàng rào, cổng, sân, trụ cờ, mương thoát nước nội bộ) và 
bổ sung thiết bị nội thất (tủ hồ sơ các loại, tủ bếp các loại,...). Mặt khác, trụ sở làm 
việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nằm trên 
tuyến đường chính của thành phố Đà Lạt. Nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để 
công trình phù hợp với nhu cầu thực tế, công năng sử dụng và phù hợp với hạ tầng 
khu vực vừa được chỉnh trang (đường Trần Phú). 

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Quy mô đầu tư: Bổ sung quy mô đầu tư tại khoản 3 Phụ lục số II-03, Nghị 
quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 như sau: 

- Cải tạo, sửa chữa khối nhà chính:  

+ Điều chỉnh, bổ sung trần thạch cao các phòng làm việc; ốp gỗ chân tường; hệ 
thống điện âm trần, âm tường; hệ thống cấp - thoát nước trong nhà; đèn chiếu sáng; lắp 
đặt bể nước dự phòng, bảng tên phòng, thiết bị vệ sinh; ốp, lát gạch, lát gỗ các phòng 
làm việc, hành lang, sửa chữa cầu thang đại sảnh, sảnh đón... 

+ Bổ sung thiết bị nội thất văn phòng: Tủ bếp trên bằng gỗ gõ nhập khẩu 
(5,8m); tủ hồ sơ 2 tầng bằng gỗ gõ nhập khẩu (01 cái); tủ hồ sơ kết hợp cửa đi bằng gỗ 
gõ nhập khẩu (01 cái); tủ bếp dưới bằng gỗ gõ nhập khẩu (7,13 m); tủ bếp kết hợp bàn 
ăn tầng 2 (01 cái). 

- Cải tạo, sửa chữa nhà để xe máy: Tăng diện tích cải tạo, sửa chữa từ 83m2 lên 
khoảng 90 m2; cải tạo, sửa chữa nhà để xe ô tô: giảm diện tích cải tạo, sửa chữa từ 221 
m2 xuống còn 108 m2. 

- Cải tạo, sửa chữa sân, đường nội bộ: Bổ sung cải tạo hệ thống thoát nước. 

- Sửa chữa hàng rào: Điều chỉnh, bổ sung xây dựng móng hàng rào đá chẻ; xây 
dựng hàng rào khung rào thép hộp sơn chống gỉ; hệ thống chiếu sáng đầu trụ; tăng 
chiều dài hàng rào từ 210 m lên thành khoảng 220 m. 

- Bổ sung cột cờ inox, bệ cờ bê tông, lát đá granit; tăng diện tích bảng led điện 
tử, bổ sung bảng hiệu chữ đồng. 
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2. Tổng mức đầu tư: Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 5 Phụ lục số II-03, 
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/11/2021 từ 7.500 triệu đồng thành 9.500 triệu 
đồng. 

3. Thời gian thực hiện dự án tại khoản 8: Điều chỉnh từ “năm 2022” thành 
“năm 2022-2023”. 

4.  Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân 
dân tỉnh phê duyệt tại Phụ lục số II-03, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 
05/11/2021. 
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