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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: 17/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2021 

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 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi 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 5113/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C và 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 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu 

của ngân sách trung ương 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu của 

ngân sách trung ương; gồm:   

1. Dự án đầu tư xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành - Phụ lục I-01; 

2. Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã 

Xuân Thọ - Phụ lục I-02; 

3. Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu - Phụ lục I-03. 

Điều 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh; gồm:   

1. Dự án đầu tư xây dựng Khu thực hành mô phỏng phục vụ giảng dạy thực hành 

ngành nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng - Phụ lục II-01; 

2. Dự án đầu tư tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục II-02; 

3. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Lâm Đồng - Phụ lục II-03; 

4. Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trường Dân lập Phù Đổng để di dời Trường 

Thiểu năng Hoa Phong Lan, thành phố Đà Lạt - Phụ lục II-04; 

5. Dự án đầu tư trang thiết bị chuyên ngành nhằm xây dựng Báo Lâm Đồng 

hướng đến cơ quan truyền thông đa phương tiện - Phụ lục II-05; 
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6. Dự án đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục II-06. 

Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án; gồm: 

1. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh 

Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk (sử dụng 

nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương) - Phụ lục III-01; 

2. Dự án đầu tư nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã ba Trần Quốc Toản - 

Sương Nguyệt Ánh đến ngã ba Trần Quốc Toản - Yersin, thành phố Đà Lạt (sử dụng 

nguồn ngân sách cấp tỉnh) - Phụ lục III-02; 

3. Dự án đầu tư xây dựng đường từ thôn Tân Hòa, xã Tân Văn đi thôn Thạch 

Thất, xã Tân Hà và đường từ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đi xã Tà Nung, thành phố Đà 

Lạt (sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh) - Phụ lục III-03.        

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bố trí vốn cho các dự án đảm bảo về thời 

gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công. 

2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm: 

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) Khi triển khai dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện tiết kiệm 10% tổng 

mức đầu tư dự án theo chủ trương của Chính phủ. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ đầu tư và các cơ quan 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 2 

thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2021 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 XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAM LY - PHƯỚC THÀNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo trục đường vành đai theo chung thành phố Đà Lạt và 

vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để kết nối thành phố Đà Lạt với 

huyện Lạc Dương, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và 

du khách, giảm ùn tắc giao thông; qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương.  

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 9.476 mét; điểm đầu tại ngã 3 Cam Ly đi 

Măng Ling thuộc Phường 5, thành phố Đà Lạt; điểm cuối giao với đường 19 tháng 5 tại 

ngã 3 vào Trạm điện 110 KV thuộc huyện Lạc Dương.  

Tuyến đường gồm 3 đoạn: 

a) Đoạn 1: Cam Ly - Măng Ling, dài khoảng 5.265 mét; điểm đầu tại ngã ba Cam 

Ly đi Măng Ling (thành phố Đà Lạt) nối đến đường Ankroet (Km3+600 thuộc đường 

ĐT.722).  

b) Đoạn 2: Ngã ba Măng Ling - Ngã ba Vườn dâu Mỹ Tiên, dài khoảng 967 mét, 

trùng với đường ĐT.722. 

c) Đoạn 3: Ngã ba Vườn dâu Mỹ Tiên - Phước Thành - Lạc Dương, dài khoảng 

3.244 mét; điểm đầu tại Km4+500 thuộc đường ĐT.722 (Vườn dâu Mỹ Tiên) rẽ phải đi 

theo đường đất hiện hữu về hướng Phước Thành - Lạc Dương (đoạn tuyến này là đường 

mở mới theo định hướng Quy hoạch 704 của Thủ tướng Chính phủ); điểm cuối giao với 

đường 19 tháng 5 tại ngã ba vào Trạm điện 110 KV thuộc huyện Lạc Dương.  

3.2. Quy mô đầu tư:  

a) Phần đường: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền 

núi, với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: 

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 09 mét; mặt đường gồm hai làn xe cơ 

giới rộng 06 mét (03 mét/làn); lề gia cố giống kết cấu mặt đường hai bên, mỗi bên rộng 

01 mét; bề rộng lề gia cố bê tông xi măng hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường tăng cường: Xử lý hư hỏng nền, mặt đường; bù vênh, thảm 

bê tông nhựa hoàn thiện với chiều dày các lớp kết cấu đảm bảo cường độ mặt đường theo 

tiêu chuẩn hiện hành; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố làm mới: Mặt đường bê tông nhựa trên lớp cấp 

phối đá dăm với chiều dày các lớp kết cấu đảm bảo cường độ mặt đường theo tiêu chuẩn 

hiện hành; 

- Hệ thống thoát nước dọc bằng mương bê tông đậy tấm đan bê tông cốt thép tại 

các vị trí khu dân cư và mương hình thang bê tông lắp ghép ngoài khu dân cư; 
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- Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước hạ lưu: Thiết kế cống kết hợp mương 

dẫn ra suối; 

- Xây dựng các công trình phòng hộ nền đường; 

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

  b) Phần cầu: Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, khổ cầu 10,5 mét (= 

0,75 mét + 09 mét + 0,75 mét), kết cấu 01 nhịp dầm bê tông cốt théo dự ứng lực với 

chiều dài dầm 33 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 400.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải phóng 

mặt bằng tạm tính khoảng 118.000 triệu đồng 

Khi triển khai dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương nơi thực hiện dự án làm tốt công tác tuyền truyền, vận động người dân trong 

vùng ảnh hưởng của dự án chia sẻ chi phí với Nhà nước (do người dân được hưởng lợi 

sau khi dự án được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng); chấp hành nghiêm các quyết 

định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 

ngân sách địa phương. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2024./.
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Phụ lục I-02 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

TỪ CHÂN ĐÈO PRENN ĐẾN XÃ XUÂN THỌ 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông 

trên địa bàn tỉnh; tạo tuyến đường tránh trung tâm thành phố Đà Lạt (theo quy hoạch là 

Quốc lộ 20B) góp phần điều tiết, hạn chế phương tiện vận tải tập trung vào khu vực 

trung tâm thành phố Đà Lạt. Qua đó, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà 

Lạt, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ các xã Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành 

thuộc thành phố Đà Lạt đi các huyện phía Nam khoảng 18 km; phục vụ nhu cầu đi lại và 

vận chuyển hàng hóa của nhân dân, du khách; mở rộng quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương.  

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phần đường:  

Tuyến đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ dài 

khoảng 9.000 mét; điểm đầu tại chân đèo Prenn thuộc Phường 3, thành phố Đà Lạt; 

điểm cuối tại Km247+400 Quốc lộ 20 thuộc xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với các thông 

số kỹ thuật cơ bản như sau: 

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 09 mét; mặt đường gồm hai làn xe cơ 

giới rộng 06 mét (03 mét/làn); lề gia cố hai bên, mỗi bên rộng 01 mét; lề đất hai bên, mỗi 

bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Mặt đường bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm 

với chiều dày phù hợp để đảm bảo cường độ mặt đường theo tiêu chuẩn hiện hành; 

- Hệ thống thoát nước dọc bằng mương bê tông đậy tấm đan bê tông cốt thép tại 

các vị trí khu dân cư và mương hình thang bê tông lắp ghép ngoài khu dân cư; 

- Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước hạ lưu: Thiết kế cống kết hợp mương 

dẫn ra suối; 

- Xây dựng các công trình phòng hộ nền đường; 

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

3.2. Phần cầu:  

Bố trí 04 vị trí cầu qua các khe suối lớn tại các vị trí: Km0+300, Km2+700; 

Km7+400 và Km8+800; khổ cầu 10,5 mét (= 0,75 mét + 09 mét + 0,75 mét); chiều dài 

nhịp mỗi cầu khoảng từ 25,7 mét - 33 mét, sử dụng nhịp đơn giản kết cấu bê tông cốt 

thép dự ứng lực. 

4. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để thực hiện dự án đầu tư: 

4.1. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng: 7,90 ha.  
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4.2. Đối tượng rừng, gồm:  

a) Rừng phòng hộ môi trường cảnh quan: 7,66 ha; 

b) Rừng sản xuất: 0,24 ha. 

4.3. Nguồn gốc rừng:  

a) Rừng tự nhiên lá kim: 6,55 ha; 

b) Rừng trồng thông 3 lá bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 1,35 ha (trồng năm 

1982: 0,21 ha; trồng năm 1986: 0,95 ha; trồng năm 1989: 0,15 ha; trồng năm 2001: 0,04 

ha). 

4.4. Trữ lượng: 1.506,6 m3 gỗ tròn. 

4.5. Loại đất, gồm:  

a) Đất rừng phòng hộ môi trường cảnh quan: 7,66 ha; 

b) Đất rừng sản xuất: 0,20 ha; 

c) Đất ngoài lâm nghiệp: 0,04 ha. 

4.5. Vị trí: Tiểu khu 167A, Phường 3, thành phố Đà Lạt; Tiểu khu 154 và Tiểu 

khu 267B, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. 

Chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp khi điều tra, kiểm kê 

rừng để thực hiện việc khai thác lâm sản tận thu có phát sinh chênh lệch so với các nội 

dung, chỉ tiêu đã phê duyệt nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách 

nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt 

điều chỉnh tại kỳ họp gần nhất.     

5. Nhóm dự án: Nhóm B. 

6. Tổng mức đầu tư: 400.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải phóng 

mặt bằng tạm tính khoảng 50.000 triệu đồng. 

Khi triển khai dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương nơi thực hiện dự án làm tốt công tác tuyền truyền, vận động người dân trong 

vùng ảnh hưởng của dự án chia sẻ chi phí với Nhà nước (do người dân được hưởng lợi 

sau khi dự án được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng); chấp hành nghiêm các quyết 

định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 

ngân sách địa phương. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt. 

9. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2024./. 
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Phụ lục I-03 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG THAY THẾ 05 CẦU YẾU 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng thay thế 05 cầu yếu, tải trọng thấp để khai thác 

hiệu quả tuyến đường nối Khu công nghiệp Phú Hội, đường liên huyện ĐH.1 (Đinh Văn 

- Ba Cản) nối huyện Lâm Hà với huyện Đức Trọng; cầu Phước Cát, huyện Cát Tiên nối 

tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Phước; cầu Đạ Nha, cầu Đạ Bộ thuộc đường ĐT.725, 

huyện Đạ Tẻh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao 

thương giữa các địa phương được thuận lợi, an toàn. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

a) Cầu P’ré nối Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.  

b) Cầu Ba Cản trên tuyến đường liên huyện ĐH.1 (Đinh Văn - Ba Cản), huyện 

Lâm Hà. 

c) Cầu Đạ Nha thuộc đường ĐT.725, huyện Đạ Tẻh.  

d) Cầu Đạ Bộ thuộc đường ĐT.725, huyện Đạ Tẻh.  

đ) Cầu Phước Cát bắc qua thượng lưu sông Đồng Nai, nối liền hai huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.  

3.2. Quy mô đầu tư: 

3.2.1. Phần cầu:  

a) Các cầu P’ré, Đạ Nha, Đạ Bộ, Ba Cản được thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh 

cửu, với các thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Khổ cầu 09 mét (= 0,5 mét + 08 mét + 0,5 mét); 

- Kết cấu nhịp: Cầu P’ré gồm 04 nhịp 33 mét; cầu Ba Cản gồm 01 nhịp 25,7 mét; 

cầu Đạ Nha gồm 01 nhịp 25,7 mét; cầu Đạ Bộ gồm 01 nhịp 18 mét;  

- Kết cấu mố, trụ bằng bê tông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi.  

b) Cầu Phước Cát được thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu với các thông số kỹ 

thuật chính như sau: 

- Tĩnh không dưới cầu: Sông thông thuyền cấp III, BxH = 50x7 (mét); 

- Khổ cầu: 12 mét (= 0,5 mét + 11 mét + 0,5 mét); sơ đồ nhịp: 42 mét + 63 mét + 

42 mét. 

3.2.2. Phần đường đầu cầu:  

a) Các đường đầu cầu của các cầu P’ré, Đạ Nha, Đạ Bộ, Ba Cản được làm mới 

vuốt nối ra 02 bên với chiều dài khoảng 300 mét mỗi cầu, theo tiêu chuẩn đường cấp IV 

miền núi; quy mô như sau: 



                 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 37 + 38/Ngày 12 - 8 - 2021                 79 

 
- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề gia cố hai bên, mội bên 

rộng 0,5 mét; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét;  

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Kết cấu móng cấp phối đá dăm, mặt thảm  bê tông 

nhựa với chiều dày đảm bảo mô đun đàn hồi theo quy định; 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hệ thống thoát nước ngang đảm bảo thoát 

nước nền, mặt đường; 

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

b) Cầu Phước Cát được làm mới thêm khoảng 570 mét đường hai bên cầu theo 

tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với quy mô như sau: 

- Nền đường rộng 09 mét; mặt đường rộng 06 mét; lề gia cố hai bên, mỗi bên rộng 

01 mét; lề gia cố bê tông xi măng hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét;  

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Kết cấu móng cấp phối đá dăm, mặt thảm  bê tông 

nhựa với chiều dày đảm bảo mô đun đàn hồi theo quy định; 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hệ thống thoát nước ngang đảm bảo thoát 

nước nền, mặt đường; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 300.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải phóng 

mặt bằng tạm tính khoảng 29.400 triệu đồng. 

Khi triển khai dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương nơi thực hiện dự án làm tốt công tác tuyền truyền, vận động người dân trong 

vùng ảnh hưởng của dự án chia sẻ chi phí với Nhà nước (do người dân được hưởng lợi 

sau khi dự án được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng); chấp hành nghiêm các quyết 

định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho 

ngân sách địa phương. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà, huyện Đạ Tẻh 

và huyện Cát Tiên. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2024./. 
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Phụ lục II-01 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU THỰC HÀNH MÔ PHỎNG PHỤC VỤ  

GIẢNG DẠY THỰC HÀNH NGÀNH NGHỀ TRỌNG ĐIỂM  

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về học tập, giảng dạy và đảm bảo 

năng lực đầu ra theo chuẩn ngành, nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Y tế Lâm 

Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư: 

a) Cải tạo, xây mới khối phòng thực hành mô phỏng, diện tích khoảng 481 m2. 

b) Mua sắm trang thiết bị theo danh mục đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 16 Ngô Quyền, Phường 6, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023./.  
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Danh mục mua sắm trang thiết bị thuộc dự án xây dựng Khu thực hành  

mô phỏng phục vụ giảng dạy thực hành nghề trọng điểm  

của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng 

(Kèm theo Phụ lục số II-01 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Tên thiết bị, mô hình 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Mô hình thực hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực và 

hồi sinh tim phổi người lớn cơ bản  
bộ 01 

2 Mô hình thực hành nghe tim phổi trẻ em 5 tuổi cơ bản bộ 01 

3 Máy đo độ bão hoà ô xy máu loại kẹp ngón bộ 01 

4 Máy hút dịch dùng trong bệnh viện bộ 01 

5 Bơm tiêm điện bộ 01 

6 Bơm truyền dịch tự động bộ 01 

7 Mô hình cánh tay thực hành đo huyết áp bộ 01 

8 Mô hình thực hành nghe tim phổi người lớn cơ bản bộ 01 

9 
Mô hình cánh tay thực hành tiêm truyền đa năng (tĩnh 

mạch, bắp, dưới da) 
bộ 01 

10 Mô hình thực hành đặt sonde dạ dày và rửa dạ dày bộ 01 

11 Mô hình thực hành thông tiểu nam giới  bộ 01 

12 Mô hình thực hành thông tiểu nữ giới  bộ 01 

13 Mô hình thực hành thụt tháo  bộ 01 

14 Mô hình thực hành chăm sóc vết loét  bộ 01 

15 Mô hình thực hành chăm sóc mỏm cụt bộ 01 

16 
Mô hình thực hành chăm sóc vết loét tỳ đè vùng 

mông cụt 
bộ 01 

17 Mô hình thực hành chăm sóc lỗ mở ra da bộ 01 

18 
Mô hình thực hành chăm sóc bệnh nhân toàn thân đa 

năng  
bộ 01 

19 Mô hình thực hành rạch và khâu cơ bản bộ 01 

20 
Mô hình thực hành khâu vết thương phần mềm ở tay 

và chân  
bộ 01 

21 
Mô hình thực hành chăm sóc và thay băng cắt chỉ vết 

thương sau mổ  
bộ 01 

22 
Mô hình thăm khám và hồi sức cấp cứu trẻ em, có kết 

nối máy tính 
bộ 01 
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Phụ lục II-02 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO TRUNG TÂM KỸ THUẬT  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH LÂM ĐỒNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đo lường, phục 

vụ cơ quan quản lý nhà nước; mở rộng một số lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thực hiện 

hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. 

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm 

Đồng. 

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phục vụ đo lường theo 

danh mục đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Lâm Đồng; số 230 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, thành phố Bảo Lộc. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022./. 
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Danh mục thiết bị đầu tư, mua sắm thuộc dự án đầu tư tăng cường năng lực cho 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng 

(Kèm theo Phụ lục số II-02 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT 
Tên chuẩn 

đo lường 
Nội dung và yêu cầu chi tiết thiết bị 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 Chuẩn áp 

suất 

 

 

 

 

a) Bàn tạo áp suất dạng piston - Tích hợp thêm 

chức năng kiểm đồng hồ Oxigen kèm phụ kiện. 

Cung cấp bao gồm: Bàn tạo áp suất, hộp dựng 

phụ kiện gồm cờ lê 27, gioăng và đầu adapter 

xoay 3/8’’ BSP, hướng dẫn sử dụng. 

b) Bàn tạo áp suất lưu động dạng khí nén từ -

0.95 bar đến +60 bar/(LR-CAL). 

c) Bộ các chỉ thị chuẩn áp suất điện tử từ -1 bar 

đến +700 bar/Cấp chính xác 0,1%. 

d) Bộ phụ kiện các loại đầu nối cho kết nối với 

đồng hồ kiểm gồm: 

- Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ cổng áp suất hệ 

BSP/NPT/Met cho bàn tạo áp BT800-OX; 

- Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ cổng áp suất cho 

bàn tạo áp LPP60. 

bộ 01 

2 Chuẩn đo 

nhiệt độ 

 

 

Bộ thiết bị kiểm định nhiệt kế y học (kiểu thuỷ 

tinh thuỷ ngân, kiểu điện tử và bức xạ hồng 

ngoại) 

Cấu hình cung cấp toàn bộ thiết bị:  

- Bộ chuẩn chính gồm bể điều nhiệt nước tích 

hợp Nguồn vật đen chính xác cao và bộ điều 

khiển nhiệt điện tử; 

- Bộ tấm nắp tích hợp lỗ để kiểm định nhiệt kế 

y học các loại; 

- Nhiệt kế thuỷ tinh thuỷ ngân chuẩn; 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng 

Tiếng Việt. 

bộ 01 

3 Thiết bị 

chuẩn đo 

điện áp 

 

a) Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở 

cách điện gồm: 

- Hộp điện trở chuẩn 9 Decade; 

- Máy đo điện áp một chiều và xoay chiều. 

b) Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở 

tiếp đất; bao gồm: 

- Hộp điện trở chuẩn 8 Decade; 

- Đồng hồ vạn năng; 

- Nhiệt ẩm kế hiện số. 

3. Thiết bị đo điện trở đất - Điện trở suất của 

bộ 01 
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STT 
Tên chuẩn 

đo lường 
Nội dung và yêu cầu chi tiết thiết bị 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

đất - chỉ thị số/ Tentech. 

4 Chuẩn đo 

tiêu cự 

kính mắt 

 

Bộ 14 thấu kính chuẩn chuẩn kiểm định phương 

tiện đo tiêu cự kính mắt; gồm: 

- Kiểm trị số thấu kính: gồm 10 thấu kính 

chuẩn; 

- Kiểm trị số loạn: gồm 1 thấu kính chuẩn; 

- Kiểm trị lăng kính: gồm 3 thấu kính chuẩn. 

bộ 01 

5 Bộ quả 

chuẩn F1 

đến 10kg 

 

Bộ chuẩn bao gồm:  

- Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg-500g; 

- Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1kg-10kg. 

a) Thông số kỹ thuật chung: 

- Cấp hạng quả chuẩn: F1; 

- Phù hợp theo OIML R111; 

b) Thông số vật liệu quả chuẩn từ 1mg-500mg: 

- Mật độ (p): 8500 kg/m3 ± 100 kg/m3; 

- Độ cảm X: < 10; 

- Phân cực : < 25 μT; 

- Độ nhám RZ: < 2 μm; 

- Độ nhám Ra: < 0.4 μm. 

c) Thông số vật liệu quả chuẩn từ 1g-10kg:  

- Mật độ (p): 8000 kg/m3 ± 100 kg/m3; 

- Độ cảm X: < 0.2 (với quả >20g), X: < 0.7 

(với quả từ 2-10g), X: < 0.9 (với quả <1g); 

- Phân cực μ0M: < 8 μT; 

- Độ nhám RZ: < 1 μm; 

- Độ nhám Ra: < 0.2 μm. 

bộ 01 

6 Chuẩn đo 

điện não 

Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não: 

Tạo sóng hình sin: 

- Dải tần số làm việc: 0,01 Hz đến 999Hz, sai 

số ± 1%. 

- Điện áp ra: 0,1µV đến 2,4mV, Sai số ± 1%.  

Tạo sóng xung vuông: 

- Dải tần số làm việc: 0,01 Hz đến 999 Hz, Sai 

số ± 1%. 

- Điện áp ra: 0,1µV đến 2,4 mV, Sai số ± 1%. 

Số kênh tối đa: 17 kênh. 

bộ 01 
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STT 
Tên chuẩn 

đo lường 
Nội dung và yêu cầu chi tiết thiết bị 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

7 Chuẩn đo 

điện tim 

Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim: 

a) Tạo sóng hình sin: 

- Dải tần số làm việc: 0,01 Hz đến 999Hz, sai 

số σf ±1%. 

- Điện áp ra: 0,01mV đến 16mV, Sai số σU ± 

1%. 

b) Tạo sóng xung vuông: 

- Dải tần số làm việc: 0,01 Hz đến 999 Hz, Sai 

số σf ±1%. 

- Điện áp ra: 0,01mV đến 16 mV, Sai số σU 

±1%. 

c) Số kênh tối đa: 10 kênh. 

d) Khả năng tự động: Bán tự động. 

đ) Chỉ thị 10 số LED 7 thanh. 

bộ 01 

8 Chuẩn 

huyết áp kế 

Bộ thiết bị kiểm định Huyết áp kế điện tử lưu 

động trong y tế. 

Cấu hình cung cấp cùng chuẩn chính gồm:  

- Bộ chuẩn chính tích hợp bơm tạo áp suất 

trong máy, kèm dây nguồn. 

- Buồng tích khí bằng nhôm: thể tích 100 ml 

và 500 ml. 

- Bộ ống tay giả (mô phỏng bắp tay giả các cỡ 

để kiểm tra máy đo huyết áp). 

- Bộ phụ kiện kết nối (gồm ống và các đầu 

nối, cút nối áp suất). 

- Vali đựng máy và phụ kiện (chế tạo trong 

nước) 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch 

tiếng Việt. 

bộ 01 

9 Bộ thiết bị 

kiểm tra 

công tơ 

điện 1 pha 

và 3 pha 

kiểu cảm 

ứng và 

điện tử đến 

380V và 

120A 

1. Bộ thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha và 3 

pha loại lưu động 3 vị trí/Cấp chính xác 0.1, 

gồm: 

- Máy chính. 

- Bộ dây dòng, áp tiêu chuẩn. 

- Giá đỡ công tơ 3 vị trí. 

- 03 đầu đo sai số. 

- Dây cáp RS232 và phần mềm quản lý. 

- Valy đựng máy. 

- Hướng dẫn sử dụng. 

- Máy tính xách tay: Sử dụng để kết nối máy 

bộ 01 
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STT 
Tên chuẩn 

đo lường 
Nội dung và yêu cầu chi tiết thiết bị 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

tính. với bàn kiểm công tơ điện. 

2. Bàn kiểm định tự động kỹ thuật số công tơ 1 

pha 12 vị trí; gồm: 

- Bàn kiểm TF9100; 

- 01 sợi dây dòng; 

- Dây áp cho từng vị trí; 

- Cáp tín hiệu xung cho từng vị trí; 

- Đầu đọc sai số cho từng vị trí; 

- 01 cáp giao diện RS485; 

- 01 cáp giao diện RS232; 

- 01 đĩa CD phần mềm điều khiển và quản lý 

dữ liệu; 

- Bộ máy tính để bàn; 

- Máy in khổ A4. 

10 Bộ thiết bị 

kiểm định 

máy chụp 

X quang 

trong y tế 

a) Bộ thiết bị đa năng kiểm định máy chụp X 

quang kèm phụ kiện; gồm: 

- Máy chính; 

- Đầu đo RF kiểm tra máy X quang thường 

quy; 

- Phần mềm máy tính; 

- Cáp USB; 

- Bộ điều hợp USB – Bluetooth; 

- Giá đỡ đầu đo RF cho X quang thường quy; 

- Valy đựng máy; 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch 

tiếng Việt. 

* Các phụ kiện khác dùng để kiểm tra máy X 

quang thông thường trong y tế:  

- Dụng cụ kiểm tra tiêu điểm bóng X quang; 

- Dụng cụ kiểm tra độ chuẩn trực chùm tia; 

- Dụng cụ kiểm tra độ trùng khít trường sáng, 

trường xạ; 

- Thước dây. 

* Chi phí hiệu chuẩn tại cơ quan có thẩm quyền 

cho bộ thiết bị kiểm định máy X quang y tế. 

* Bộ máy tính xách tay cho kết nối phần mềm 

của máy kiểm định X quang: 

- Bộ xử lý Core I5. 

- RAM 8Gb. 

- Ổ cứng SSD 256 Gb. 

bộ 01 
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STT 
Tên chuẩn 

đo lường 
Nội dung và yêu cầu chi tiết thiết bị 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

- Màn hình tối thiểu 14 inch. 

- Kèm theo chuột và túi đựng. 

b) Máy đo liều phóng xạ đa năng (đo tia Alpha, 

Gamma, Beta, tia X) trong y tế; gồm:  

- Máy chính; 

- Adapter nguồn; 

- Phần mềm kèm cáp USB kết nối máy tính; 

- Valy đựng máy; 

- Hướng dẫn sử dụng. 
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Phụ lục II-03 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đồng bộ, hiện 

đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trong thời kỳ mới. 

2. Chủ đầu tư: Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Chỉ tiêu kiến trúc: 

- Diện tích toàn khu đất: 2.222 m2; 

- Diện tích đất xây dựng: 613 m2; 

- Mật độ xây dựng: 27,59%; 

- Tổng diện tích sàn: 2.913 m2; 

- Tầng cao: 01 tầng hầm, 01 tầng trệt và 03 tầng lầu. 

2.2. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng khối nhà làm việc cao 4 tầng  01 tầng hầm, 04 tầng nổi; diện tích xây 

dựng khoảng 613 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.913 m2. 

Khi lập thiết kế xây dựng, cần phải đảm bảo phù hợp, hài hòa với quy hoạch, kiến 

trúc xây dựng… của khu vực thực hiện dự án.                        

b) Xây dựng nhà bảo vệ cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 15 m2; phòng 

máy phát điện cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 25 m2. 

c) Xây dựng hạ tầng: Cổng, hàng rào; sân đường nội bộ; bồn hoa, cây xanh; hệ 

thống cấp điện, cấp thoát nước. 

d) Mua sắm thiết bị: Theo danh mục đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 34.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 15 Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2021-2023./. 
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Danh mục mua sắm thiết bị thuộc dự án xây dựng trụ sở Tỉnh Đoàn Lâm Đồng  

(Kèm theo Phụ lục số II-03 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Hạng mục/Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Phòng Văn thư - Thủ quỹ    

a Tủ đựng tài liệu cái 02 

b Bàn ghế ngồi làm việc bộ 02 

c Tủ công văn đến - đi cái 01 

2 Phòng Khánh tiết    

 a Ghế sofa cái 12 

 b Bàn tiếp khách lớn cái 03 

 c Bàn nhỏ cái 06 

3  Phòng Chánh văn phòng    

a  Bàn ghế ngồi làm việc bộ 01 

b Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

c Tủ tài liệu cái  01 

4 Phòng Phó Chánh văn phòng    

a  Bàn ghế ngồi làm việc bộ 01 

b  Tủ tài liệu cái 01 

5  Phòng Chuyên viên phụ trách    

a  Bàn ghế ngồi làm việc bộ 01 

b  Tủ tài liệu cái 01 

6 Kho tài liệu    

  Tủ kệ để tài liệu lưu trữ cái 06 

7 Phòng ăn    

a Bàn ăn cái 17 

b  Ghế ăn cái 50 

c  Bếp nấu cái 02 

d  Tủ lạnh cái 01 

đ  Tủ chén, đĩa cái 01 

8 Phòng họp trực tuyến    

a  Bàn họp cái 01 

b  Ghế họp cái 30 

c  Thiết bị âm thanh họp trực tuyến bộ 01 

d  Máy chiếu (bao gồm màn chiếu) cái 01 

9 Phòng Phó Bí thư thường trực    

a  Bàn ghế ngồi làm việc bộ 01 

b  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

c  Tủ tài liệu cái 01 

10 Ban thanh thiếu nhi trường học    
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STT Hạng mục/Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

a  Ghế ngồi làm việc cái 05 

b  Bàn ngồi làm việc cái 05 

c  Tủ tài liệu cái 02 

11 Phòng hội đồng đội tỉnh    

a  Ghế ngồi làm việc cái 01 

b  Bàn ngồi làm việc cái 01 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d  Tủ tài liệu cái 01 

12 Phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội Sinh viên    

a  Ghế ngồi làm việc cái 01 

b  Bàn ngồi làm việc cái 01 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d  Tủ tài liệu cái 01 

13 Phòng Ban phong trào    

a  Ghế ngồi làm việc cái 05 

b  Bàn ngồi làm việc cái 05 

c  Tủ tài liệu cái 02 

14 Phòng Hội Cựu thanh niên xung phong     

a Ghế ngồi làm việc cái 02 

b  Bàn ngồi làm việc cái 02 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d  Tủ tài liệu cái 01 

15 Phòng Hội Thầy thuốc trẻ    

a  Ghế ngồi làm việc cái 01 

b  Bàn ngồi làm việc cái 01 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d  Tủ tài liệu cái 01 

16 Phòng họp nội bộ    

a  Bàn họp cái 01 

b  Ghế họp cái 30 

c  Thiết bị âm thanh bộ 01 

d  Màn hình LED cái 01 

17 Ban Tuyên giáo    

a  Ghế ngồi làm việc cái 05 

b Bàn ngồi làm việc cái 05 

c  Tủ tài liệu cái 02 

18 Kho tài liệu    

  Tủ kệ để tài liệu lưu trữ cái 05 

19 Phòng Bí thư     
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STT Hạng mục/Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

a  Ghế ngồi làm việc cái 01 

b  Bàn ngồi làm việc cái 01 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d Tủ tài liệu cái 01 

20 Phòng Phó bí thư 1     

a  Ghế ngồi làm việc cái 01 

b  Bàn ngồi làm việc cái 01 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d  Tủ tài liệu cái 01 

21 Phòng Phó bí thư 2     

a  Ghế ngồi làm việc cái 01 

b  Bàn ngồi làm việc cái 01 

c  Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 01 

d  Tủ tài liệu cái 01 

22 Phòng Kế toán trưởng     

a Bàn ghế ngồi làm việc bộ 01 

b  Tủ tài liệu cái 02 

23 Phòng Truyền thống    

a  Tủ thờ Bác Hồ cái 01 

b  Tượng Bác Hồ cái 01 

c  Các tủ chứa cái 03 

24 Hội trường 150 chỗ và phòng thiết bị    

a  Bục phát biểu cái   01 

b  Ghế hội trường cái 150 

c  Bàn ngồi họp cái   16 

d  Thiết bị âm thanh hội trường bộ   01 

đ  Máy chiếu (bao gồm màn chiếu) cái   01 

e  Màn hình LED cái   01 

25 Phòng bảo vệ    

a  Bàn trực cái 01 

b  Ghế ngồi trực cái 01 

c  Giường ngủ tạm cái 01 
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Phụ lục II-04 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG, CẢI TẠO TRƯỜNG 

DÂN LẬP PHÙ ĐỔNG ĐỂ DI DỜI TRƯỜNG THIỂU NĂNG HOA PHONG LAN, 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trường Thiểu năng 

Hoa Phong Lan, sau khi di dời và bàn giao hiện trạng cơ sở của Trường để đầu tư dự án 

xây dựng chợ Phan Chu Trinh. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

a) Cải tạo khối nhà số 01 thành khối 12 lớp học cho trẻ thiểu năng, cao 02 tầng; 

diện tích xây dựng khoảng 358 m2, tổng diện tích cải tạo khoảng 717 m2. 

b) Cải tạo khối nhà số 02 thành khối hành chính quản trị, cao 01 tầng, diện tích 

xây dựng khoảng 218 m2. 

c) Cải tạo khối nhà số 03 thành khối các phòng học chức năng (phòng dạy nghề, 

phòng vật lý trị liệu), cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 183 m2. 

d) Xây dựng mới khối 10 phòng nội trú, nhà bếp, nhà ăn, khu vực phụ trợ, cao 02 

tầng, diện tích xây dựng khoảng 416 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 833 m2. 

đ) Xây dựng hạ tầng: Khu giặt, sân phơi đồ, sân, cổng, hàng rào. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 10.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 11 đường Lý Nam Đế, Phường 8, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022./. 
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Phụ lục II-05 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH  

NHẰM XÂY DỰNG BÁO LÂM ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN CƠ QUAN TRUYỀN 

THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN  

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng truyền thông như: sản xuất các 

chương trình truyền hình, video phóng sự, tổ chức sản xuất các chương trình tọa đàm, 

phát video trực tiếp… Qua đó, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, phản ánh kịp thời 

các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Báo Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư trang thiết bị gồm: 

a) Trang thiết bị trường quay (hệ thống trang âm, nội thất, hệ thống ánh sáng, hệ 

thống xử lý video trường quay…). 

b) Hệ thống sản xuất chương trình và lưu trữ dữ liệu (hệ thống lưu trữ dữ liệu 

chương trình, hệ thống máy trạm…). 

c) Hệ thống trang thiết bị tác nghiệp cho phóng viên (máy quay phim cầm tay chất 

lượng 4K, thiết bị âm thanh, máy ảnh, máy tính xách tay…). 

d) Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình trực tuyến (hệ thống bàn 

trộn hình lưu động, thiết bị truyền hình trực tuyến, hệ thống truyền nhận video không 

dây…). 

đ) Các thiết bị phụ trợ (máy phát điện dự phòng, hệ thống chống sét, phân phối 

điện…). 

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 12.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở Báo Lâm Đồng, số 38 Quang Trung, 

Phường 9, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022./. 
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Danh mục thiết bị thuộc dự án đầu tư trang thiết bị chuyên ngành nhằm xây dựng 

Báo Lâm Đồng hướng đến cơ quan truyền thông đa phương tiện 

(Kèm theo Phụ lục số II-05 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

A 

Đầu tư thiết bị trường quay: Thi công trang âm 

trường quay, nội thất trường quay, ánh sáng trường 

quay, hệ thống xử lý video âm thanh trường quay và 

phụ kiện lắp đặt 

    

I Trang âm trường quay      

1 
Cách âm trần, bao gồm: khung treo; xốp cách âm; bông 

thủy tinh; sợi khoáng tiêu âm 
gói 01 

2 
Vách cách âm, bao gồm: khung xương; xốp cách âm; mút 

tiêu âm; sợi khoáng tiêu âm 
gói 01 

3 
Thảm trải sàn màu ghi và keo dán cho Phòng thu hình và 

thu âm 
m2 40 

4 
Vách kính thông Phòng thu hình và Phòng kỹ thuật (kính 

2 lớp cao 01 mét, dài 02 mét) 
gói 01 

5 
Cửa cách âm tiêu âm ra vào phòng chính cao 2,2 mét, rộng 

1,4 mét 
bộ 01 

II Nội thất trường quay     

1 Decor cho sân khấu trường quay gói 01 

2 Bục sân khấu hệ thống 01 

3 Bộ phông Key xanh bộ 01 

4 Bàn cho phát thanh viên chiếc 02 

5 Ghế cho phát thanh viên chiếc 03 

6 Hệ thống bàn lắp thiết bị cho kỹ thuật hệ thống 01 

7 Ghế cho kỹ thuật chiếc  05 

8 Điều hoà Multi 2 chiều lạnh-sưởi 2 HP inverter  hệ thống 02 

III Hệ thống ánh sáng     

1 Hệ thống khung dàn chịu lực treo đèn hệ thống 01 

2 Móc treo đèn cái 15 

3 Dây cáp bảo hiểm treo đèn cái 15 

4 Đèn ánh sáng chủ (compact LED panels) bộ 08 

5 Đèn ánh sáng chủ (LED Fresnel) bộ 02 

6 Đèn ánh sáng ven (LED Fresnel) bộ 05 

7 Bộ điều khiển đèn bộ 01 

8 Cáp điều khiển DMX-512 200m/cuộn cuộn 01 

9 Đầu nối dây điều khiển đèn và thiết bị điều khiển đèn cặp 15 

10 Hệ thống dây nguồn từ tủ điện lên đèn bao gồm ổ cắm hệ thống 01 
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STT Thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

nguồn 

IV Hệ thống xử lý video 4k trường quay     

1 Hệ thống màn hình backdrop      

1.1 
Màn hình ghép 2x2 55" 1.7mm (BEZEL to BEZEL) làm 

backdrop 
chiếc 04 

1.2 Hệ khung giá đỡ treo màn hình hệ thống 01 

1.3 Cáp nguồn, điều khiển, vật tư phụ  gói 01 

1.4 Máy tính chạy đồ họa cho màn hình ghép bộ 01 

1.5 Bộ điều khiển tín hiệu không dây bộ 01 

2 Hệ thống camera 4K     

2.1 
Thân máy đã bao gồm ống kính 20x sử dụng được bộ điều 

khiển và màn hình Viewfinder 7'' 
bộ 02 

2.2 
Thiết bị cấp nguồn và tín hiệu điều khiển cho camera 

CCU 
chiếc 02 

2.3 Bộ điều khiển kéo dài cho camera (kèm dây kết nối) bộ 02 

2.4 Dây cáp quang nối camera và bộ cấp nguồn và điều khiển sợi 02 

2.5 Bộ điều khiển ống kính bộ 02 

2.6 Bộ ghá camera với chân camera chiếc 02 

2.7 Chân camera (kèm tay pan, dolly) bộ 02 

3 Hệ thống nhắc lời, hiển thị     

3.1 Hệ thống nhắc lời     

a Bộ nhắc lời 19" kèm bộ điều khiển bộ 01 

b Máy tính cho bộ nhắc lời bộ 01 

c Màn hình cho máy tính chiếc 01 

d Card Out tín hiệu chữ nhắc lời chiếc 01 

3.2 
Màn hình loại 43 inch 4k hiển thị tín hiệu video PGM, 

Multiview 
chiếc 02 

3.3 Dây video SDI-SD/HD kết nối hệ thống mét 100 

3.4 Giắc BNC cho dây video 1 hộp/100 chiếc hộp 100 

3.5 Đầu nối 75Ohm BNC Termination chiếc 10 

V Hệ thống âm thanh trường quay     

1 Bàn trộn âm thanh chiếc 01 

2 Loa kiểm âm  chiếc 02 

3 Micro cho phát thanh viên chiếc 02 

4 
Micro cho toạ đạm, loại cài ve áo bao gồm bộ thu, máy 

phát cài lưng, micro và phụ kiện. 
bộ 02 

5 

Hệ thống liên lạc nội bộ + Tally 8 kênh cho camera liên 

lạc nội bộ; dây kết nối hệ thống liên lạc nội bộ + Tally với 

Video mixer 

hệ thống 01 
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STT Thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5.1 Main Stations chiếc 01 

5.2 Interface For CCU  chiếc 01 

5.3 Micro cho Main Stations chiếc 01 

5.4 Tai nghe cho quay phim chiếc 02 

5.5 Dây Audio kết nối thiết bị Analog  m 100 

5.6 Giắc XLR đực cái cặp 30 

B 

Hệ thống sản xuất chương trình và lưu trữ tư liệu 

media với chất lượng 4K: Hệ thống lưu trữ và mạng 

sản xuất chương trình 10Gb, máy trạm đồng bộ dựng 

phim chuyên dụng 4K 

    

I Hệ thống lưu trữ sản xuất trương trình     

1 Bộ lưu trữ chương trình NAS dung lượng 256TB bộ 02 

2 Màn hình cho bộ lưu trữ chiếc 01 

3 Bàn phím, chuột cho bộ lưu trữ bộ 01 

4 

Hệ thống phim trường ảo 3D, 1-4 camera có hỗ trợ 

MultiView, Recoder (bao gồm cả phần cứng và phần 

mềm) 

hệ thống 01 

4.1 Phần mềm phim trường ảo bộ 01 

4.2 Bộ máy workstation cài đặt phần mềm bộ 01 

5 Hệ thống Video Mixer 4K     

5.1 Box kết nối bộ 01 

5.2 Bàn điều khiển bộ 01 

5.3 Box kết nối Tally bộ 01 

6 Hệ thống Switch mạng LAN 10GB bộ 02 

7 Modul quang cho switch mạng LAN 10GB chiếc 02 

8 
Dây cáp quang trong nhà loại 300 mét (OM3/OM4 

Multimode) 
sợi 02 

9 Dây cáp LAN 10Gbps hệ thống 01 

10 Tủ Rack chuẩn 19 inch 42U C-RACK để lắp thiết bị chiếc 01 

11 
Vật tư phụ (máng ghen, ruột gà, băng keo, cút nối, đầu 

cốt, đánh số v.v…) 
gói 01 

12 Bộ lưu điện 6KVA bộ 01 

II Hệ thống máy trạm đồng bộ cấu hình cao     

1 
Máy tính đồng bộ cho xử lý hình ảnh (kèm card LAN-CU 

10GB) 
bộ 02 

2 Màn hình chuyên đồ họa cho máy trạm  chiếc 04 

3 
Card In/out xử lý tín hiệu I/O hỗ trợ chuẩn 2K/4K tương 

thích với các phần mềm dựng, kỹ xảo 
chiếc 02 
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STT Thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

4 Loa kiểm âm  chiếc 02 

5 
Phần mềm dựng hình chuyên dụng hỗ trợ HD/2K/4K cho 

tin tức (3Năm) 
bộ 02 

C 

 Hệ thống trang bị tác nghiệp cho phóng viên: Máy 

quay phim cầm tay chất lượng 4K, thiết bị âm thanh 

tác nghiệp cho phóng viên , máy ảnh, máy laptop đồng 

bộ dựng phim cấu hình cao, máy tính đồng bộ cấu 

hình cao chuyên xử lý hình ảnh, chế bản 

    

1 Máy quay phim 4K loại cầm tay bộ 02 

2 Pin cho máy quay dự phòng bộ 02 

3 Thẻ nhớ cho máy quay chiếc 04 

4 Thiết bị đọc thẻ nhớ chiếc 02 

5 Micro có dây cho phỏng vấn (kèm dây và jack) chiếc 02 

6 Chân cho camera chiếc 02 

7 Túi mềm đựng máy chiếc 02 

8 Máy ảnh cho phóng viên     

8.1 Máy ảnh bộ 02 

8.2 Ống kính Tiêu cự 75mm bộ 01 

8.3 Ống kính zoom bộ 01 

8.4 Pin cho máy ảnh chiếc 02 

8.5 Chân cho máy ảnh chiếc 02 

8.6 Balo đựng máy và phụ kiện chiếc 02 

8.7 Thẻ nhớ cho máy ảnh chiếc 04 

9 Máy ghi âm cho phóng viên  (kèm phụ kiện) chiếc 02 

10 
Máy laptop đồng bộ dựng phim (sản xuất thực hiện 

trường) 
chiếc 02 

11 Phần mềm livestream license 01 

D 

Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình 

trực tuyến trên báo Lâm Đồng: Hệ thống bàn trộn 

hình lưu động, thiết bị livetream, bộ lưu điện, hệ thống 

truyền nhận Video không dây 

    

1 
Bộ trộn hình HD 8 ngõ vào, ghi hình, livestream (kèm thẻ 

nhớ 64Gb) 
bộ 01 

2 
Màn hình kiểm tra tín hiệu camera Dual 8 inch  

3 RU SDI/HD-SDI/3G-SDI 
chiếc 01 

3 
Cáp HDMI từ bộ điều khiển đến hệ Màn hình kiểm tra tín 

hiệu 5m  
sợi 03 

4 Bộ lưu điện 3KVA chiếc 01 

5 
Hệ thống truyền nhận Video không dây (3G-SDI & 

HDMI, with 3GSDI loop out, ›  2000ft/600m (Line-of-
bộ 02 
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STT Thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Sight) distance) 

6 Hệ thống internet 5G di động có cổng LAN bộ 01 

E Thiết bị phụ trợ và phụ kiện lắp đặt hệ thống  1 

I Máy phát điện dự phòng     

1 Máy phát điện dầu E 1 pha/220V - 20KVA máy 01 

2 Tủ tự động chuyển nguồn 115A tủ 01 

3 Dây dẫn đồng nối đến tủ MDB trung tâm gói 01 

II Hệ thống chống sét   

1 Bộ Cắt lọc sét 1 pha 63A  bộ 01 

2 Cọc thép mạ đồng thoát sét fi 16 dài 2.4m cọc 10 

3 
Hóa chất giảm điện trở đất Conductiver Plus cho cọc tiếp 

đất 
kg 55 

4 
Cáp đồng tiếp diện dây dẫn M16mm2 (đấu đất cho thiết 

bị) 
mét 40 

5 Cáp đồng trần 50mm2 mét 40 

6 Cáp đồng bọc 50mm2 mét 30 

7 Hộp tiếp đất (bảng đồng + hộp PVC) hộp 01 

8 Bảng đồng tiếp địa cái 01 

9 
Vật tư, phụ kiện (hố kiểm tra điện trở, đầu cos, ống 

nẹp.v.v.) 
hệ thống 01 

III Phân phối điện     

1 Tủ điện trong nhà 600x350x200, sơn tĩnh điện cái 01 

2 MCB 1P 150A (tổng) cái 01 

3 MCB 2P 20A (chiếu sáng, máy lạnh) cái 02 

4 MCB 2P 80A  (nguồn cho các thiết bị) cái 01 

5 
Cáp điện từ tủ MDB của Trung tâm đến UDB, tiết diện 

10mm2 (02 lõi ruột đồng) CVV 
mét 40 

6 
Cáp điện từ tủ UDB đến UPS, UPS đến các ổ nguồn cho 

các thiết bị khác, tiết điện 6mm2  
mét 100 

7 Dây nguồn cho thiết bị sợi 20 

8 

Vật tư, phụ kiện (cải tạo lại hệ thống chiếu sáng, ổ điện, 

công tắc, bóng đèn, ống nẹp.v.v.) Lắp đặt hoàn thiện hệ 

thống tủ điện, cáp điện, chiếu sáng 

hệ thống 01 
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Phụ lục II-04 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ, CẢI TẠO MỘT SỐ HẠNG MỤC THUỘC  

TRỤ SỞ LÀM VIỆC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng khối hội trường 250 chỗ; sửa chữa cổng, 

hàng rào và các hạng mục phụ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

a) Hạng mục sửa chữa cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ: 

- Xây dựng nhà bảo vệ, diện tích khoảng 16 m2; 

- Xây dựng trạm máy phát điện, diện tích khoảng 18 m2; 

- Xây dựng nhà cảnh vệ gồm 01 tầng bán hầm và 01 tầng trệt, diện tích sàn xây 

dựng khoảng 180 m2; 

- Xây dựng nhà xe cao 01 tầng, diện tích khoảng 147 m2; 

- Xây dựng, cải tạo cổng chính, cổng phụ, hàng rào; 

- Xây dựng khuôn viên, cây xanh, sân bãi; 

- Xây dựng, cải tạo hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống cấp thoát nước; 

- Mua sắm thiết bị: 01 hệ thống camera an ninh. 

b) Hạng mục xây dựng khối hội trường 250 chỗ: 

- Xây dựng khối nhà gồm 01 tầng bán hầm, 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 882 m2, diện tích sàn khoảng 1.026 m2; 

- Xây dựng hệ thống tiêu âm vách, diện tích khoảng 600 m2; 

- Xây dựng hệ thống tiêu âm trần, diện tích khoảng 545 m2; 

- Mua sắm thiết bị gồm: 125 bàn họp, 250 ghế họp, 01 hệ thống hội nghị truyền 

hình HDVC, 01 hệ thống thiết bị trình chiếu hội trường, 01 hệ thống âm thanh và 10 máy 

điều hòa. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 38.125 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục III-01 

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.729 KẾT NỐI TỈNH LÂM ĐỒNG  

VỚI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.722 KẾT NỐI  

TỈNH LÂM ĐỒNG VỚI TỈNH ĐẮK LẮK  

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết 

nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng 

với tỉnh Đắk Lắk tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau: 

1. Điều chỉnh tên dự án:  

Điều chỉnh tên dự án thành “Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.722 kết nối 

tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk”. 

2. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư: 

Điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại khoản 1 thành: "Nhằm hình thành tuyến đường kết 

nối giữa huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông với tỉnh Đắk Lắk; từng bước hoàn chỉnh 

hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng 

nhu cầu giao thông ngày càng tăng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương". 

3. Điều chỉnh quy mô đầu tư: 

3.1. Bỏ toàn bộ điểm 3.1 khoản 3 (quy mô đầu tư tuyến đường ĐT.729 kết nối 

tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận). 

3.2. Điều chỉnh điểm 3.2 khoản 3 (quy mô đầu tư tuyến đường ĐT.722 kết nối 

tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk) như sau: 

"a) Phần đường:  

Tuyến đường có chiều dài khoảng 19 km; điểm đầu giao với đường Trường Sơn 

Đông tại ngã ba Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương; điểm cuối tại Km20+540 đường 

ĐT.722 thuộc xã Đạ Long, huyện Đam Rông.  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (một số đoạn 

châm chước yếu tố hình học về độ dốc và bán kính cong tại các đoạn địa hình phức tạp 

để giảm khối lượng đào đắp) với các thông số kỹ thuật như sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề gia cố hai bên, mỗi bên 

rộng 0,5 mét; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc = 133 Mpa, gồm 

móng cấp phối đá dăm dày 36 cm, trên thảm 07 cm bê tông nhựa hạt trung;  

- Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến bằng mương tấm đan bê tông lắp ghép hình 

thang; một số đoạn qua khu dân cư thiết kế mương đậy đan; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế cống thoát nước ngang đảm bảo thoát 

nước; 

- Công trình phòng hộ nền đường: Bố trí hệ thống tường chắn taluy âm, taluy 

dương, ốp mái… đảm bảo chất lượng nền, mặt đường; 
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- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế theo quy định hiện hành. 

b) Phần cầu: Dự kiến đầu tư 03 cầu với khổ cầu K= 0,5 mét + 07 mét + 0,5 mét = 

08 mét, tại các vị trí Km3+198, Km7+611 và  Km9+534". 

4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư  

Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 4 từ 1.494.000 triệu đồng thành "600.000 

triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mắt bằng tạm tính khoảng 14.903 

triệu đồng". 

5. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư  

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 6 thành: 

"6.1. Ngân sách trung ương: 500.000 triệu đồng. 

6.2. Ngân sách địa phương: 100.000 triệu đồng". 

6. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: 

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại khoản 7 thành "Huyện Lạc Dương và 

huyện Đam Rông". 

7. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để thực hiện dự án đầu tư: 

7.1. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng: 18,46 ha.  

7.2. Đối tượng rừng:  

a) Rừng phòng hộ: 5,89 ha; 

b) Rừng sản xuất: 12,57 ha. 

7.3. Nguồn gốc rừng:  

a) Rừng tự nhiên lá kim: 9,12 ha; 

b) Rừng trồng thông 3 lá bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 4,27 ha (trồng năm 

1993: 1,56 ha; trồng năm 1995: 1,11 ha; trồng năm 1997: 0,75 ha; trồng năm 1999: 0,7 

ha; trồng năm 2006: 0,15 ha); 

c) Rừng trồng keo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước: 5,07 ha (trồng năm 2009: 

1,56 ha; trồng năm 2010: 2,45 ha; trồng năm 2011: 1,06 ha). 

7.4. Trữ lượng: 3.152,7 m3 gỗ tròn. 

7.5. Loại đất, gồm:  

a) Đất rừng phòng hộ: 5,89 ha; 

b) Đất rừng sản xuất: 9,31 ha; 

c) Đất ngoài lâm nghiệp: 3,26 ha. 

7.5. Vị trí:  

a) Các tiểu khu: 39, 40 và 63, xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương do Ban Quản lý 

rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý;  

b) Các tiểu khu: 64, 65 và 66, xã Đạ Long, huyện Đam Rông do Ban Quản lý 

rừng phòng hộ Sêrêpôk quản lý. 
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Chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp khi điều tra, kiểm kê 

rừng để thực hiện việc khai thác lâm sản tận thu có phát sinh chênh lệch so với các nội 

dung, chỉ tiêu đã phê duyệt nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách 

nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt 

điều chỉnh tại kỳ họp gần nhất.     

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020./. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 37 + 38/Ngày 12 - 8 - 2021 

 

103 

Phụ lục III-02 

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐOẠN TỪ NGÃ BA TRẦN QUỐC TOẢN - 

SƯƠNG NGUYỆT ÁNH ĐẾN NGÃ BA TRẦN QUỐC TOẢN - YERSIN; LẮP 

ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ, ĐƯỜNG ĐI BỘ QUANH HỒ XUÂN HƯƠNG,   

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT   

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đương giao thông đoạn từ 

ngã ba Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh đến ngã ba Trần Quốc Toản - Yersin; lắp 

đặt đèn trang trí, đường đi bộ quanh hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt tại Phụ lục IV-03 

kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng như sau: 

1. Điều chỉnh tên dự án:  

Điều chỉnh tên dự án thành “Dự án nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã ba 

Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh đến ngã ba Trần Quốc Toản - Yersin, thành phố 

Đà Lạt”.  

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:  

2.1. Điều chỉnh điểm 2.1 khoản 2 (nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngã ba 

Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh đến ngã ba Trần Quốc Toản - Yersin) như sau:  

"Chiều dài đoạn đường khoảng 1.300 mét, được thiết kế nâng cấp, cải tạo như 

sau: 

a) Phần đường: 

- Mở rộng mặt đường Trần Quốc Toản đoạn từ nút giao Trần Quốc Toản - Sương 

Nguyệt Ánh đến nút giao Trần Quốc Toản - Yersin (vào phía đối diện hồ Xuân Hương) 

với mặt đường rộng 14 mét; giữ nguyên chiều rộng vỉa hè phía hồ Xuân Hương, vỉa hè 

bên trong xây dựng với chiều rộng phù hợp để đảm bảo lộ giới 20 mét sau khi mở rộng 

tuyến đường; cải tạo, mở rộng nút giao Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh; 

- Kết cấu mặt đường tăng cường: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bù vênh, 

thảm hoàn thiện bê tông nhựa đảm bảo cường độ mặt đường theo tiêu chuẩn hiện hành; 

- Kết cấu mặt đường mở rộng bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm với 

chiều dày phù hợp để đảm bảo cường độ mặt đường theo tiêu chuẩn hiện hành;  

- Vỉa hè: Tháo dỡ gạch lát vỉa hè cũ, xây dựng mới bó vỉa, vỉa hè bằng đá 

Grannite tại những vị trí phù hợp hai bên tuyến; 

- Xây dựng mới hệ thống cống thoát nước, tường chắn gia cố mái taluy,  hệ thống 

an toàn giao thông theo quy định hiện hành. 

b) Hệ thống chiếu sáng công cộng: 

- Thu hồi trụ đèn chiếu sáng hiện hữu từ vỉa hè hiện trạng phía hồ Xuân 

Hương; 

- Lắp đặt mới đường dây cáp ngầm chiếu sáng, trụ đèn, bóng đèn LED và các 

thiết bị phụ kiện. 

2.2. Bỏ tiết b điểm 2.2 khoản 2 (xây dựng đường đi bộ và bãi đậu xe). 
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2.3. Bỏ toàn bộ điểm 2.3 khoản 2 (chiếu sáng mỹ thuật). 

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:  

Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 4 từ 44.930 triệu đồng thành 55.543 triệu 

đồng.  

4. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 5 thành "Ngân sách tỉnh: 49.989 triệu 

đồng, trong đó: 

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020 để chuẩn bị đầu tư: 306 triệu đồng; 

- Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021-2023: 49.683 triệu đồng (sau khi trừ tiết 

kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án)".  

5. Điều chỉnh chủ đầu tư:  

Điều chỉnh chủ đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt thành Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt. 

6. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:  

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 7 thành "Giai đoạn 2021-2023". 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Phụ lục IV-03 kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020./. 
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Phụ lục III-03 

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỪ THÔN TÂN HÒA, XÃ TÂN VĂN  

ĐI THÔN THẠCH THẤT, XÃ TÂN HÀ VÀ ĐƯỜNG TỪ XÃ MÊ LINH,  

HUYỆN LÂM HÀ ĐI XÃ TÀ NUNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT   

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường từ thôn Tân Hòa, 

xã Tân Văn đi thôn Thạch Thất, xã Tân Hà và đường từ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đi 

xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt tại Phụ lục IV-22 kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:  

Bỏ toàn bộ điểm b khoản 2 (đường thôn Tân Hoà, xã Tân Văn đi thôn Thạch Thất, 

xã Tân Hà). 

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 

Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 4 từ 48.000 triệu đồng thành 33.000 triệu 

đồng. 

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 5 thành "Ngân sách tỉnh, trong đó: 

- Kế hoạch vốn đã bố trí năm 2020 để chuẩn bị đầu tư: 1.000 triệu đồng; 

- Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021-2023: 28.700 triệu đồng (sau khi trừ tiết 

kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án)". 

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:  

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 7 thành "Giai đoạn 2021-2023". 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Phụ lục IV-22 kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 
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