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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: 167/NQ-HĐND                                    Lâm Đồng, ngày 07 tháng 3 năm 2023 

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 9 

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 1450/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 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 02 dự án đầu tư công, gồm: 

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương: 
Dự án di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng lũ quét xã Liên Hà, huyện Lâm Hà - Phụ lục I. 

2. Phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh: Dự án 
xây dựng Trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng (giai 
đoạn 2) - Phụ lục II. 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án đầu tư công, gồm:  

1. 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 - Phụ lục III-
01. 

2. Dự án xây dựng đường Đinh Văn - Đạ Đờn, huyện Lâm Hà - Phụ lục III-02. 

3. Dự án xây dựng đường tránh thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương - Phụ 
lục III-03. 

4. Dự án xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn - Phụ lục III-04. 

5. Dự án đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục III-05. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
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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 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. 

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 
9 thông qua ngày 07 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

Trần Đức Quận 
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Phụ lục I 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DI DỜI KHẨN CẤP DÂN RA 

KHỎI VÙNG LŨ QUÉT XÃ LIÊN HÀ, HUYỆN LÂM HÀ 
(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND  

ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Di dời khẩn cấp khoảng 17 hộ dân với khoảng 65 nhân khẩu 
ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ quét và vùng sạt lở đất, thuộc 04 thôn (Sình Công, Chiến 
Thắng, Liên Hà 1, Liên Hà 2), xã Liên Hà, huyện Lâm Hà và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 
yếu trong vùng dự án; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân, ổn định phát 
triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 
của địa phương. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng 
huyện Lâm Hà. 

3. Quy mô đầu tư:  

a) Về công tác di dân, ổn định dân cư:  

- Bố trí, hỗ trợ di dời khoảng 17 hộ dân với khoảng 65 nhân khẩu ra khỏi vùng 
có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất trong phạm vi diện tích đất của các hộ đang canh 
tác (di dời lên phía trên cung trượt đất) . 

b) Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:  

Đầu tư xây dựng khoảng 4,0 km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường giao 
thông nông thôn loại C, nền đường rộng 5,0 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi 
măng rộng 3,5 m, lề đường hai bên, mỗi bên rộng 0,75 m; trong đó: 

- Tuyến đường vào vùng dự án: Chiều dài khoảng 700 m thuộc đường quy hoạch 
số 17 xã Liên Hà, điểm đầu giao với đường bê tông thôn Tân Kết - Liên Kết - Đa Dâng, 
điểm cuối nối vào đường bê tông vào vùng dự án đã được đầu tư. 

- Tuyến Sình Công - Hà Lâm: Chiều dài khoảng 1.800 m thuộc đường quy 
hoạch số 46 xã Liên Hà, điểm đầu giao với đường liên thôn Sình Công - Đa Dâng, 
điểm cuối nối vào đường bê tông hiện hữu thôn Hà Lâm. 

- Tuyến Hà Lâm - Chiến Thắng: Chiều dài khoảng 1.500 m thuộc đường quy 
hoạch số 45, 19 xã Liên Hà, điểm đầu giáp với đường bê tông thôn Hà Lâm, điểm 
cuối giao với đường bê tông vào vùng dự án đã được đầu tư và tuyến Chiến Thắng - 
Liên Hà 2 (đường đất). 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 11.510 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư:  

- Nguồn ngân sách Trung ương 11.000 triệu đồng (thực hiện đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng thiết yếu).  

- Nguồn vốn ngân sách huyện Lâm Hà 510 triệu đồng (thực hiện công tác di 
dân, ổn định dân cư). 
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- Trong quá trình thực hiện dự án nếu phát sinh chi phí làm tăng tổng mức đầu 
tư, UBND huyện Lâm Hà chịu trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để triển khai thực 
hiện dự án. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 17 + 18/Ngày 13 - 3 - 2023 

 

 

51

Phụ lục II 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC MỘT SỐ CƠ QUAN, HỘI, HIỆP 
HỘI THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2) 

(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND  
ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm phát huy tối 
đa hiệu quả sử dụng trụ sở làm việc một số cơ quan hội, hiệp hội thuộc tỉnh, 04A Trần 
Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt; hoàn chỉnh hạ tầng, sân đường, tạo cảnh quan đồng bộ 
tại khu vực. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

- Hoàn thiện không gian làm việc tại tầng trệt trụ sở làm việc một số cơ quan hội, 
hiệp hội thuộc tỉnh với diện tích xây dựng 535 m2; diện tích sàn 535 m2. 

- Nội dung đầu tư: Hạ cốt nền, bổ sung móng đá, nền bê tông cốt thép; hoàn thiện 
tường, trần, cửa; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy. 

- Xây dựng sân đường bê tông nhựa nóng diện tích khoảng 852 m2, vườn hoa, 
cây xanh diện tích khoảng 338 m2 và các hạng mục phụ trợ khác: như bồn hoa, lan can 
inox. 

- Mua sắm thiết bị: Bàn làm việc lãnh đạo (06 cái); ghế lãnh đạo (06 cái); bàn 
làm việc nhân viên (30 cái); ghế nhân viên (30 cái); tủ đựng hồ sơ (06 cái); kệ kho hồ 
sơ (06 cái). 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.700 triệu đồng.  

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

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

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 
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Phụ lục III-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

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  
(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND  

ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh tên dự án tại Phụ lục III-01 kèm theo Nghị quyết số 
17/NQ-HĐND ngày 04/08/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tên dự án để đảm bảo thống nhất tên dự án 
theo quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và tên dự 
án đã được điều chỉnh tại Phụ lục III-01 kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 
04/08/2021 của HĐND tỉnh. 

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Điều chỉnh tên dự án đã được phê duyệt tại khoản 1 Phụ lục III-01, Nghị 
quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/08/2021 từ “Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 
ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk” thành “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”, trong đó: 

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng 
với tỉnh Đắk Lắk, với quy mô theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng 
với tỉnh Bình Thuận (sẽ thực hiện điều chỉnh chủ trương phù hợp với tình hình thực tế 
vào thời điểm triển khai khi được cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung vốn). 

2. Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt tại Phụ lục III-01 kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/08/2021. 
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Phụ lục III-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐINH VĂN - ĐẠ ĐỜN, HUYỆN LÂM HÀ 
(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND  

ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Phụ lục III Nghị quyết số 
210/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh với những nội dung như sau: 

I. Lý do điều chỉnh: Tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do cập nhật 
lại đơn giá bồi thường về đất, tài sản trên đất và tăng chi phí đầu tư xây dựng do cập 
nhật lại đơn giá nguyên vật liệu, nhân công, ca máy vào thời điểm hiện nay. 

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Tổng mức đầu tư: Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 5 Phụ lục III, Nghị 
quyết số 210/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 từ “306.000 triệu đồng; trong đó, chi phí 
bồi thường giải phóng mặt bằng 112.763 triệu đồng” thành “425.000 triệu đồng; trong 
đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 204.612 triệu đồng”. 

2. Nguồn vốn đầu tư: 

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 6 Phụ lục III, Nghị quyết số 210/NQ-
HĐND ngày 10/12/2020 như sau: 

a) Ngân sách trung ương: điều chỉnh từ “260.100 triệu đồng (bằng 85% tổng 
mức đầu tư); trong đó, kế hoạch vốn dự kiến 2021 là 50.000 triệu đồng” thành 
“260.100 triệu đồng (bằng 61,2% tổng mức đầu tư)”. 

b) Ngân sách huyện Lâm Hà: Điều chỉnh từ “45.900 triệu đồng (bằng 15% tổng 
mức đầu tư)” thành “164.900 triệu đồng (bằng 38,8% tổng mức đầu tư)”. Trong quá 
trình triển khai thực hiện nếu tiếp tục phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng làm vượt 
tổng mức đầu tư điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà chịu trách nhiệm bố trí 
vốn ngân sách của huyện để thực hiện. 

3. Thời gian thực hiện dự án tại khoản 8: Điều chỉnh từ “Giai đoạn 2021 - 
2024” thành “Giai đoạn 2023 - 2025”. 

4. Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt tại Phụ lục III Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 10/12/2020. 
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Phụ lục III-03 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN THẠNH MỸ, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND  

ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường tránh thị trấn Thạnh Mỹ 
được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Phụ lục III-04 Nghị quyết số 182/NQ-
HĐND ngày 15/7/2020 với nội dung sau: 

I. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện, dự án phát sinh tăng chi phí 
xây lắp do cập nhật lại đơn giá nguyên vật liệu, nhân công, ca máy và định mức các 
khoản mục chi phí đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh chủ trương đầu 
tư dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34; khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư 
công năm 2019.  

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Tổng mức đầu tư tại khoản 4: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 138.000 triệu 
đồng lên thành 157.318 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư tại khoản 5: 

a) Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025: 138.000 triệu 
đồng. 

b) Ngân sách huyện Đơn Dương: 19.318 triệu đồng. 

3. Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt tại Phụ lục III-04 Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15/7/2020. 
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Phụ lục III-04 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GOM CAO TỐC LIÊN KHƯƠNG - PRENN 
(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây gom cao tốc Liên Khương - Prenn 
được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Phụ lục II-01 Nghị quyết số 182/NQ-
HĐND ngày 15/7/2020 với nội dung sau: 

I. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng đường gom cao 
tốc Liên Khương - Prenn, phát sinh tăng chi phí giải phóng mặt bằng theo đơn giá 
được phê duyệt tại thời điểm hiện nay; phát sinh tăng chi phí xây lắp do phát sinh xử 
lý kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34; khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 
2019. 

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Tổng mức đầu tư tại khoản 4: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 60.000 triệu 
đồng lên thành 62.000 triệu đồng. 

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

3. Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh từ giai đoạn 2020 - 2022 thành: giai 
đoạn 2020 - 2023. 

Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê 
duyệt tại Phụ lục II-01 Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15/7/2020. 
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Phụ lục III-05 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CẢI TẠO MỘT SỐ HẠNG MỤC THUỘC TRỤ SỞ LÀM 
VIỆC UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ 
sở làm việc UBND tỉnh Lâm Đồng được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Phụ lục 
II-04 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 với nội dung sau: 

I. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện, dự án phát sinh các hạng mục 
theo yêu cầu hoạt động và nhu cầu thực tế, việc điều chỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu 
quả đầu tư.  

II. Nội dung điều chỉnh: 

1. Quy mô đầu tư tại khoản 3:  

- Bổ sung hoàn thiện diện tích sân đường bê tông nhựa diện tích khoảng 3.321 
m2; sân đường bê tông xi măng diện tích khoảng 88 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
kèm theo như bó nền, mương đan, tường chắn. 

- Bổ sung thiết bị: Mua sắm màn hình Led kích thước 38,4 m2. 

2. Tổng mức đầu tư tại khoản 5: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 38.125 triệu 
đồng lên thành 42.331 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn 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 II-04 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2021. 
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