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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:  34/NQ-HĐND                                       Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 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 3 

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 7436/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 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 nhóm B sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, gồm:  

1. Dự án xây dựng, nâng cấp một số khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 
- Phụ lục I-01. 

2. Dự án nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, 
huyện Lạc Dương - Phụ lục I-02. 

3. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.12 (đoạn từ ngã ba Trường Trung học 
phổ thông P’róh đến cầu Sắt, xã Tu Tra), huyện Đơn Dương - Phụ lục I-03. 

4. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực khóa mỏ khai thác sét tại Nhà máy 
Gạch tuy-nen Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương - Phụ lục I-04. 

5. Dự án xây dựng đường nội thị thuộc quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, 
huyện Đam Rông (giai đoạn 1) - Phụ lục I-05. 

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

Phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, gồm: 

1. Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt - Phụ lục II-01. 

2. Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước P'róh, huyện Đơn Dương và hồ 
chứa nước Đinh Trang Thượng 2, huyện Di Linh - Phụ lục II-02.  

3. Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục II-03.  
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4. Dự án đầu tư hệ thống lưu trữ thông minh kèm phần mềm quản lý cho Đài 
Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng - Phụ lục II-04. 

5. Dự án xây dựng hệ thống đường giao thông trung tâm cụm xã Ka Đơn, 
huyện Đơn Dương - Phụ lục II-05. 

6. Dự án xây dựng Nhà Thiếu nhi huyện Đức Trọng - Phụ lục II-06. 

7. Dự án xây dựng cầu thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng - Phụ 
lục II-07. 

8. Dự án xây dựng đường vào khu dân cư Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng - Phụ lục II-08. 

9. Dự án xây dựng vỉa hè , hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đường Quốc lộ 
27, đoạn từ Km159+100 đến Km170+500, huyện Đức Trọng - Phụ lục II-09. 

10. Dự án xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường trung tâm thị trấn Lộc 
Thắng đi Bauxit Tân Rai, huyện Bảo Lâm (giai đoạn 2) - Phụ lục II-10. 

11. Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba Minh Rồng đi xã Lộc Quảng, 
huyện Bảo Lâm - Phụ lục II-11. 

12. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường trung 
học cơ sở: Quốc Oai và Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-12. 

13. Dự án xây dựng cầu Thôn 7, thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho, huyện 
Đạ Tẻh - Phụ lục II-13. 

14. Dự án xây dựng đường giao thông đi từ đường ĐT.725 vào đường liên xã 
Quốc Oai - Mỹ Đức - Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-14. 

15. Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đạ Tẻh, đoạn qua Tổ dân phố 3A, 
thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-15; 

16. Dự án nạo vét suối Tân Lập, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-16. 

17. Dự án xây dựng Nhà Thiếu nhi huyện Cát Tiên - Phụ lục II-17. 

18. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.94, đoạn qua xã Tiên Hoàng, huyện 
Cát Tiên - Phụ lục II-18. 

Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn bổ sung có 
mục tiêu của ngân sách trung ương 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án sử dụng vốn bổ sung có mục 
tiêu của ngân sách trung ương, gồm:  

1. Dự án xây dựng hồ chứa nước Ka Zam, huyện Đơn Dương - Phụ lục III-01. 

2. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Giai 
đoạn 2 (xây dựng hồ sinh học suối Tía, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm) - Phụ lục III-02. 

Điều 4. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách 
cấp tỉnh 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp 
tỉnh, gồm:  

1. Dự án xây dựng 05 trường đạt chuẩn quốc gia tại xã Phi Liêng và xã Đạ 
K’Nàng, huyện Đam Rông - Phụ lục IV-01. 
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2. Dự án xây dựng 06 trường đạt chuẩn quốc gia tại xã Liêng S'rônh, xã Rô 
Men và xã Đạ R'sal, huyện Đam Rông - Phụ lục IV-02. 

3. Dự án nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (giai đoạn 2) - 
Phụ lục IV-03. 

4. Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao Đạ Huoai - Phụ 
lục IV-04. 

Điều 5. 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: 

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. 

Điều 6. 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 3 thông qua ngày 05 tháng 11 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, NÂNG CẤP MỘT SỐ KHOA  
THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh 
của nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và đảm bảo cơ sở, vật chất để Bệnh 
viện Đa khoa Lâm Đồng đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Cải tạo, nâng cấp Khoa Truyền nhiễm: 

Tổng diện tích sàn cải tạo, mở rộng khoảng 1.665 m2, gồm diện tích sàn cải tạo 
khoảng 464 m2; diện tích sàn xây dựng mới khoảng 1.201 m2. 

b) Cải tạo, sửa chữa các khối nhà của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng: Diện 
tích sàn cải tạo khoảng 5.000 m2. 

c) Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện cho toàn Bệnh viện: 

- Nâng cấp công suất 02 trạm biến áp từ 885 KVA lên thành 4.000 KVA; 

- Mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 660 KVA; 

- Thay thế toàn bộ hệ thống đường dây hạ áp cho toàn Bệnh viện.  

d) Nâng cấp hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống khí sạch; gồm: 

- Hệ thống khí y tế: Thiết bị đầu cuối; ống đồng y tế; thiết bị ngoại vi; hệ thống 
máy nén khí y tế trung tâm; hệ thống khí hút y tế trung tâm; vật tư phụ thi công; nhân 
công lắp đặt và kiểm định; 

- Hệ thống khí sạch: Thiết bị chính; hệ dây cáp điện; tủ điều khiển; hệ lọc khí; 
hệ thống ống gió; cải tạo nội thất; vật tư phụ thi công, nhân công lắp đặt và kiểm định.  

(Chi tiết danh mục thiết bị mua sắm theo Biểu đính kèm) 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 60.154 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh; trong đó, đã bố trí vốn để chuẩn bị 
đầu tư năm 2021: 1.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./.  
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Danh mục mua sắm thiết bị thuộc dự án xây dựng, nâng cấp  
một số khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 

(Đính kèm Phụ lục I-01 kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND  
ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 
A HỆ THỐNG ĐIỆN     

1 

Máy biến thế tôn Silic 3P 2.000kVA cấp điện áp danh 
định 22/0,4KV theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số  
2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/9/2015 của Tổng công ty Điện 
Lực Miền Nam 

máy 02 

2 
Máy phát điện 1.125kVA 3P 04 cực và tủ tự động chuyển 
nguồn 3P 04 cực 1.600A 380VAC 

bộ 01 

3 
Tủ máy cắt không khí ACB 03 cực 3.200A 85KA, Busbar 
thanh cái 

hệ thống 02 

4 Tủ bù tự động 03 pha 800KVAR 415V hệ thống 02 
5 Fuse cutout 24kV 200A (cầu chì có cắt tải ) pha  06 
6 Polymer Surge Arrester 18kV 24kV (chống sét van) pha  06 
7 Bass LI gắn LBFCO, LA dày 08 mm bộ 12 
8 Tủ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1.600A 380 VAC bộ 01 
B HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ     
I Thiết bị đầu cuối     
1 Cụm ngõ ra     

1.1 Cụm ngõ ra O chuẩn JIS bộ 03 
1.2 Cụm ngõ ra O-V chuẩn JIS bộ 15 
1.3 Cụm ngõ ra O-A4-V ( chuẩn JIS) bộ 35 
1.4 Cụm ngõ ra O-O-V ( chuẩn JIS) bộ 57 
1.5 Cụm ngõ ra O-A-V chuẩn JIS bộ 02 
2 Van cách ly      

2.1 d=15 mm cái 05 
2.2 d=22 mm cái 08 
2.3 d=28 mm cái 02 

3 

Hộp kiểm soát khu vực 03 loại khí (O, A4, V) - Kiểm soát 
áp lực loại khí: O2, Air 4,Vac, gồm: 
- Hiển thị áp lực loại khí:  O2, Air 4,Vac 
- Có các van khóa riêng cho từng loại khí 
- Có đồng hồ áp lực hiển thị từng loại khí 
- Có lỗ cấp khí trực tiếp từ hộp van 
- Van và báo động được tích hợp trong một hộp 
- Hộp van lắp đặt âm tường. 
- Báo động áp lực cao/ thấp và thể hiện chỉ số áp lực 
- Có nút tắt chuông báo tạm thời 

bộ 02 

4 Hộp kiểm soát khu vực 02 loại khí (O, V), gồm: bộ 03 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 
  - Kiểm soát áp lực loại khí: O2, ,Vac    
  - Hiển thị áp lực loại khí:  O2, Vac   
  - Có các van khóa riêng cho từng loại khí   
  - Có đồng hồ áp lực hiển thị từng loại khí   
  - Có lỗ cấp khí trực tiếp từ hộp van   
  - Dễ dàng thao tác lắp mở hộp van khi có sự cố   
  - Van và báo động được tích hợp trong một hộp   
  - Hộp van lắp đặt âm tường.   
  - Báo động áp lực cao/ thấp, và thể hiện chỉ số áp lực   
  - Có nút tắt chuông báo tạm thời   

II Ống đồng y tế      

1 
Ống đồng y tế đường kính 12 mm, dày 0,6 mm, chịu áp 
lực 77 bar 

m 1.259 

2 
Ống đồng y tế đường kính 15 mm, dày 0,7 mm, chịu áp 
lực 63 bar 

m 1.098 

3 
Ống đồng y tế đường kính 22 mm, dày 01 mm, chịu áp 
lực 58 bar 

m    439 

4 
Ống đồng đường kính 28 mm, dày 01 mm, chịu áp lực 51 
bar 

m    120 

5 
Ống đồng y tế đường kính 35 mm, dày 01 mm, chịu áp 
lực 40 bar 

m    310 

6 
Ống đồng y tế đường kính 42 mm, dày 01 mm, chịu áp 
lực 42 bar 

m    310 

7 
Ống đồng y tế đường kính 76 mm, dày 1,5 mm, chịu áp 
lực 29 bar 

m    310 

8 Phụ kiện ống đồng lô     01 
10 Hộp nhôm đi ống đồng      903 
11 Trungking (100x50) m    125 
12 Trunking (250x100) m    300 
III Thiết bị ngoại vi     

1 
Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng Oxy cho trẻ lớn và 
người lớn: 

bộ 60 

 
Cung cấp oxy với áp lực ổn định, thang chia độ dễ nhìn, vỏ 
chụp thang đo làm bằng polycarbonate 

  

 Dải điều chỉnh lưu lượng: từ 0,5 tới 15 lít/phút   

 
Có bình tạo ẩm ≥150 ml dễ tháo lắp và vệ sinh, bằng chất 
liệu polycacbonat khó vỡ, cho phép hấp tiệt trùng ở 1210C 

  

 Có đầu cắm tương thích đầu ra lấy khí oxy   

2 
Bộ điều chỉnh lưu lượng hút gắn tường cho trẻ lớn và 
người lớn 

bộ 40 

 Bao gồm các thiết bị sau:   
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 

 

- 01 bộ điều áp hút với điều chỉnh áp lực hút: 0 ~ - 1.000 
mbar. Có đầu cắm tương thích đầu ra lấy khí hút, có tích 
hợp phao chống tràn để ngăn chặn dịch đi vào đường ống 
trong quá trình sử dụng 

  

 
- 01 bình chứa dịch tích bình chứa dịch 2.000 ml, cấu tạo 
bằng polycacbonat khó vỡ, tháo lắp và làm sạch dễ dàng, 
cho phép hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 1210C 

  

 
Bình chứa dịch bằng polycarbonate, hấp tiệt trùng ở 
1340C 

  

 
Phụ kiện: dây hút dịch bằng silicon dài 3m, pát gắn bình 
hút và 1 đầu hút 

  

3 Đầu cắm nhanh     
3.1 Đầu cắm nhanh cho khí Oxy  cái 60 
3.2 Đầu cắm nhanh cho khí A4  cái 20 
IV Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm  hệ thống 01 
1 Máy nén khí xoắn ốc không dầu bộ 02 

 
Trung tâm gồm 02 máy nén khí xoắn ốc không dầu. Mỗi 
máy nén gồm các đầu nén lắp kết hợp với nhau trong 1 
thùng cách âm 

  

 Tổng lưu lượng cung cấp: 2x109 m3/h ở áp lực 08 bar    
 Điện áp: 380V/50Hz/3 pha   

2 Bộ điều khiển PLC, gồm: bộ 02 

 
Điều khiển các máy nén khí tự động chạy luân phiên tại 
nhu cầu bình thường và tự động chạy song song tại nhu 
cầu cao 

  

 
Có chức năng kết nối với mạng thông qua cổng RS485, 
Ethenet để phục vụ cho việc quản lý trên PC, laptop và 
theo dõi từ xa  

  

 
Các thông tin được hiển thị trên màn hình bộ điều khiển 
bao gồm: 

  

 

+ Các thông số vận hành của hệ thống bao gồm các báo 
động/thông báo về bảo trì, thời gian chạy máy, trạng thái 
hệ thống, mức áp lực đầu ra của hệ thống, nhiệt độ, tình 
trạng hoạt động của mỗi máy… 

  

 + Các chỉ thị báo động bằng âm thanh/đèn báo   

 
+ Hiển thị các hoạt động của hệ thống, các lịch sử báo 
động trong thời gian vận hành 

  

3 Bình tích áp bình 01 
 Thể tích chứa: 1.500 lít   
 Áp suất làm việc tối đa: 16 bar   

4 Hệ thống xử lý khí nén bộ 02 

  Hệ thống xử lý khí nén bao gồm máy sấy khí bằng 
phương pháp làm lạnh với lưu lượng 2x100 m3/h và cụm 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 
02 bộ lọc 

  Áp suất làm việc tối đa 16 bar     
  Không khí sẽ được xử lý qua 03 giai đoạn:     
  - Giai đoạn 1: sấy khô khí bằng phương pháp làm lạnh     

  
- Giai đoạn 2: 
+ Lọc thô: các hạt có kích thước 0,1 micron 
+ Lọc tinh: các hạt có kích thước 0,01 micron 

    

5 
Bộ giảm áp van 2 nhánh: bao gồm bộ điều áp 4bar và 
7bar 

bộ 01 

  
Áp suất tại điều áp được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu 
sử dụng trong khoảng 3 - 8 bar 

    

  
Van khóa cho mỗi nhánh để cô lập các điều áp khi cần 
bảo trì hoặc thay thế. 

    

  Áp kế theo dõi áp suất cho mỗi nhánh     
V Hệ thống khí hút y tế trung tâm  hệ thống 01 
1 Máy hút chân không  máy 02 

  
Hệ thống gồm 02 máy hút kiểu cách gạc, bôi trơn bằng 
dầu, làm mát bằng không khí hoạt động luân phiên hoặc 
kết hợp với 

    

  Lưu lượng cung cấp: 2x200 m3/giờ     
  Công suất điện hoạt động của mỗi máy: 04 kW/máy     
  Áp lực hút tối đa : ≤ - 990 mbar     
  Điện áp làm việc: 380-400 V, 03 pha, 50Hz     
2 Bộ điều khiển PLC bộ 01 

  
Bộ điều khiển PLC điều khiển 03 máy hút hoạt động theo 
cơ chế các máy chạy luân phiên hoặc kết hợp đồng thời 
tùy theo chế độ tải sử dụng cao/thấp 

    

  
Có thể cài đặt ngưỡng áp suất khởi động/dừng của các 
bơm hút 

    

  
Đếm và lưu số giờ hoạt động của các bơm hút để phục vụ 
cho kiểm tra và bảo trì 

    

  

Báo động bằng đèn LED khi hệ thống gặp sự cố như : áp 
lực hoạt động thấp, máy không thể khởi động, máy quá 
tải, máy quá thời gian cần phải bảo trì,... hoặc sự cố 
nguồn điện như : mất pha, đảo pha,…. 

    

  Có tiếp điểm để kết nối mở rộng với báo động trung tâm     

3 
Bình tích chân không. Gồm 01 bình chứa với tổng dung 
tích 1.500 lít 

    

4 Bẫy dịch, lọc khuẩn kép bộ 01 

  
Bộ lọc khuẩn cấu trúc đôi, gồm 02 bộ lọc khuẩn lắp song 
song 

    

  Kèm theo bộ tách dịch đọng trên đường ống     



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 52 + 53/Ngày 17 - 11 - 2021 
 

10

STT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 
  Đồng bộ với hệ thống về lưu lượng và lắp đặt, kết nối     
  Khả năng lọc khuẩn 99,99%     

VI Vật tư phụ thi công lô 01 
VII Nhân công lắp đặt và kiểm định dịch vụ 01 
C HỆ THỐNG KHÍ SẠCH     
I Thiết bị chính hệ thống 01 

1 

AHU/CDU 
Lưu lượng: 11.000 m3/h 
Cột áp: 1.000 pa 
Công suất lạnh: 60 kW 
Điện trở sưởi: 18 kW 

bộ 01 

2 Hệ mái che AHU lô 01 
3 Đường ống gas lô 01 
4 Đường ống nước ngưng lô 01 
II Hệ dây cáp điện hệ thống 01 
1 Cáp cấp nguồn từ trạm vào tủ DB-HVAC.HSTC lô 01 

2 
Cáp cấp nguồn AHU, dàn nóng, quạt hút, dây điều 
khiển… 

lô 01 

III Tủ điều khiển cái 01 
IV Hệ lọc khí  hệ thống 01 

1 

Hepa Box gió cấp 
Kích thước: 675x675x250 mm 
Vật liệu: Thép CT3, dày 1,2 mm, sơn tĩnh điện, màu trắng 
sữa; Mặt soi lỗ inox, dày 1,2 mm, sơn tĩnh điện, màu 
trắng sữa 

bộ 03 

2 
Lọc Hepa H13 
Ultracel  II HC 
Size 610x610x69 mm 

bộ 03 

3 

Hepa Box gió cấp 
Kích thước: 980x675x250 mm 
Vật liệu: Thép CT3, dày 1,2 mm, sơn tĩnh điện, màu trắng 
sữa; Mặt soi lỗ inox, dày 1,2 mm, sơn tĩnh điện, màu 
trắng sữa 

bộ 07 

4 
Lọc Hepa H13 
Ultracel SC II 
Size 915x610x69 mm 

bộ 07 

5 
Lọc thô G4 
V RW92 
Size 592x287x25 mm 

bộ 10 

6 
Return Air BoxKích thước: 657x325x250 mm Vật liệu: 
Thép CT3, dày 1,2 mm, sơn tĩnh điện, màu trắng sữa, Mặt 
soi lỗ inox, dày 1,2 mm 

bộ 10 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 
7 Đồng hồ chênh áp và hộp đựng đi kèm bộ 04 
V Hệ thống ống gió hệ thống 01 
1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm  m2 230 
2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58 mm  m2 190 
3 Hệ bọc tole đường ống gió AHU (phần ngoài trời) m3 120 
4 Cách nhiệt dày 20 mm m2 336 
5 Cách nhiệt dày 05 mm m2   50 
6 Tiêu âm AHU m2   70 
7 Simili kết nối hệ 01 
8 Van chỉnh gió VCD  cái 20 
9 Ống gió mềm kèm cách nhiệt  hệ 01 

VI Nội thất cải tạo    
1 Trần thạch cao tấm thả m2 270 

2 
Panel Pu dày 50 mm hai mặt tôn Bluescope 0,46 mm 
Tỷ trọng 40-42 kg/m3 khổ 1.120 mm, dán PE chống trầy 2 
mặt 

m2 150 

3 
Cửa Panel PU 
Kích thước 1.000x2.100x40 

cái 02 

VII Vật tư phụ thi công lô 01 
VIII Nhân công lắp đặt và kiểm định hệ thống 01 
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Phụ lục I-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NẠO VÉT PHÍA THƯỢNG NGUỒN LÒNG HỒ ĐAN KIA,  
THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG, HUYỆN LẠC DƯƠNG 

 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng dung tích và khả năng chứa nước của hồ Đan 
Kia, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho 02 nhà máy nước trong khu vực, đáp ứng nhu 
cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương; đảm bảo 
môi trường sinh thái của hồ Đan Kia, thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại địa phương; 
đồng thời, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất lòng hồ đã bị bồi lấp để sản xuất nông 
nghiệp.  

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

3. Quy mô đầu tư: 

- Nạo vét lòng hồ Đan Kia phía thượng nguồn với diện tích khoảng 65,6 ha; 
chiều sâu nạo vét trung bình khoảng 3,1 mét; dung tích hồ tăng thêm sau khi nạo vét 
khoảng 1.832 ngàn m3. 

- Xây dựng mới hệ thống lưới chắn rác. 

- Vận chuyển, xử lý khối lượng bùn, đất, chất thải đã nạo vét. 

Quá trình lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 
chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định 
của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đặc dụng (thuộc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà 
quản lý), quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, v.v... trong triển khai vận chuyển, xử lý 
khối lượng bùn, đất, chất thải đã nạo vét từ phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 130.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./. 
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Phụ lục I-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ 
RỘNG ĐƯỜNG ĐH.12 (ĐOẠN TỪ NGÃ BA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG P’RÓ ĐẾN CẦU SẮT, XÃ TU TRA), HUYỆN ĐƠN DƯƠNG  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện 
Đơn Dương theo quy hoạch, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực để đáp ứng 
nhu cầu đi lại của người dân, góp phần 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 Đơn Dương. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư: Tuyến đường nâng cấp, mở rộng dài khoảng 11.797 mét, 
gồm 02 đoạn:  

- Đoạn 1: Từ Km00 đến Km06+253 dài khoảng 6.253 mét; điểm đầu tại 
Trường Trung học phổ thông Pró, xã Pró; điểm cuối tại lý trình Km6+253 đường 
ĐH.12; 

- Đoạn 2: từ Km07+781 đến Km13+325 dài khoảng 5.544 mét; điểm đầu tại 
Km7+781 đường ĐH.12 thuộc xã Tu Tra; điểm cuối tuyến kết thúc tại cầu sắt xã Tu 
Tra trên đường ĐH.12 (giáp ranh với xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). 

b) Quy mô đầu tư: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV 
miền núi với các thông số kỹ thuật chính 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 tộng 0,5 mét. 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố:  

+ Đối với mặt đường làm mới và mở rộng: Thảm bê tông nhựa hạt trung dày 
07 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 44 cm;  

+ Đối với mặt đường tận dụng mặt đường cũ và tăng cường: Xử lý hư hỏng nền 
mặt đường, bù vênh, thảm bê tông nhựa hạt trung dày 07 cm; 

+ Đối với mặt đường tận dụng mặt đường cũ còn tốt: Thảm tăng cường bê tông 
nhựa hạt trung dày 07 cm. 

- Hệ thống thoát nước dọc: Mương gia cố tấm bê tông xi măng lắp ghép và 
mương dọc đậy đan qua khu trung tâm xã và khu đông dân cư. 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế cống tròn, cống hộp tại một số vị trí phù hợp. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 88.000 triệu đồng, trong đó: chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 8.566 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã P’ró, xã Ka Đơn và xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./. 
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Phụ lục I-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU VỰC KHÓA MỎ KHAI THÁC SÉT TẠI 
NHÀ MÁY GẠCH TUY-NEN THẠNH MỸ, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG  

 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất có giá trị thương mại 
cao, tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất để đáp ứng nhu cầu đất ở của 
nhân dân trên địa bàn; góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và tạo nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước theo Đề án Khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
đã được phê duyệt; qua đó, 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 Đơn Dương. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng hệ thống giao thông, bao gồm: 

- Đường trục chính khu vực, gồm đường Phan Bội Châu và đường Lê Thị 
Hồng Gấm: Chiều dài khoảng 411 mét với quy mô nền đường rộng 16,5 mét; mặt 
đường rộng 10,5 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét. 

- Đường nội bộ dài khoảng 1.422 mét với quy mô nền đường rộng 12 mét; mặt 
đường rộng 08 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 02 mét. 

b) San nền toàn bộ khu vực phân lô và nền đường giao thông, diện tích khoảng 
68.557m2. 

c) Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng mương bê tông đậy đan chịu lực; 
xây dựng hệ thống thoát nước ngang đường bằng cống tròn, cống hộp, mương đan 
chịu lực. 

d) Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng. 

đ) Xây dựng mới hệ thống cấp điện.  

e) Xây dựng mới hệ thống cấp nước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 78.955 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu qua đấu giá quyền sử dụng đất từ quỹ đất dự 
kiến khai thác tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng theo Đề án khai thác quỹ đất đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng khu vực khóa mỏ khai thác sét tại Nhà máy gạch Tuy-nen Thạnh 
Mỹ (thu hồi của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng) đã 
được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-UBND 
ngày 26/3/2021.  

Riêng hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện và hệ thống cấp nước do 
ngành Điện và ngành Nước đầu tư theo quy định.  

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./.  
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Phụ lục I-05 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỘI THỊ THUỘC QUY HOẠCH CHUNG  
THỊ TRẤN BẰNG LĂNG, HUYỆN ĐAM RÔNG (GIAI ĐOẠN 1) 
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy 
hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông đã được phê duyệt; tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, chỉnh trang đô thị trong khu vực và góp phần 
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 và công trình công cộng 
huyện Đam Rông. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư: Tổng chiều dài khoảng 3.930 mét; gồm 02 tuyến thuộc quy 
hoạch nội thị thị trấn Bằng Lăng: 

- Tuyến 1 dài khoảng 2.230 mét, có điểm đầu tại ngã ba giao N2-N13, tại nút 
13 khu quy hoạch thị trấn Bằng Lăng, điểm cuối tại ngã ba giao trục chính 1-16, tại 
nút 15 khu quy hoạch thị trấn Bằng Lăng. 

- Tuyến 2 dài khoảng 1.700 mét, có điểm đầu tại ngã ba giao với đường liên xã Rô 
Men đi xã Liêng Srônh, điểm cuối tại ngã ba giao với đường Liêng Hung - Đầm Ròn.  

b) Quy mô đầu tư: 

- Tuyến 1: Nền đường rộng 12 mét; mặt đường rộng 08 mét; lề đất hai bên, mỗi 
bên rộng 02 mét. 

- Tuyến 2: Nền đường rộng 09 mét; mặt đường rộng 07 m; lề đất hai bên, mỗi 
bên rộng 01 mét. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa dày 07 cm trên lớp móng đường cấp phối 
đá dăm dày 36 cm. 

- Hệ thống thoát nước dọc:  

+ Tuyến 1: Mương đất hình thang kết hợp mương gia cố tấm bê tông lắp ghép.  

+ Tuyến 2: Mương đất hình thang kết hợp mương bê tông đậy đan.  

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp bê tông cốt thép, cống tròn bê tông 
cốt thép tại các vị trí cần thiết, tại các ngã rẽ bố trí mương đan chịu lực hoặc cống hộp. 

- Hệ thống kè chắn: Xây dựng hệ thống kè chắn ta luy âm bằng bê tông tại các 
vị trí cần thiết. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định.  

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 88.500 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 7.731 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Rô Men, huyện Đam Rông. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./.  
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Phụ lục II-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, 

 NÂNG CẤP NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện, nâng cấp cảnh quan ngày càng khang 
trang, sạch sẽ, phục vụ tốt việc thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. 

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng mới các hạng mục: 

- Nhà quản trang cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 240 m2, diện tích sàn 
khoảng 480 m2; 

- Nhà vệ sinh cao 01 tầng, diện tích khoảng 107 m2; 

- 03 chòi nghỉ chân, diện tích khoảng 20 m2/chòi. 

b) Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: 

- Khu vực Tượng đài, diện tích khoảng 355 m2;  

- Sân xung quanh Tượng đài, diện tích khoảng 912 m2;  

- Tượng phù điêu trong khuôn viên khu mộ: 03 bộ; 

- Phần mộ liệt sĩ, gồm: 21 khu mộ liệt sĩ vô danh và 79 khu mộ liệt sĩ có tên; 

- Lối đi các khu mộ, diện tích khoảng 1.981 m2; lối đi chính lên đài, diện tích 
khoảng 1.221 m2; các đường nhánh lên đài, diện tích khoảng 1.474 m2; đường chính 
xuyên qua các khu mộ, diện tích khoảng 1.072 m2; 

- Sân nhà quản trang, diện tích khoảng 1.145 m2; 

- Nhà vệ sinh hiện hữu, diện tích khoảng 43 m2;  

- Cổng, hàng rào và đường đi bao quanh, chiều dài khoảng 762 mét; 

- Hệ thống điện chiếu sáng: Lắp đặt trạm hạ thế 03 pha; làm mới hệ thống tưới 
tự động và máy bơm nước đi kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 38.850 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 5, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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Phụ lục II-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC P'RÓH, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG VÀ 
HỒ CHỨA NƯỚC ĐINH TRANG THƯỢNG 2, HUYỆN DI LINH 
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn và ổn định công trình; duy trì cấp 
nước tưới cho 430 ha đất canh tác (trong đó: hồ chứa nước P'róh tưới cho 375 ha lúa, 
hoa màu và cây công nghiệp; hồ chứa nước Đinh Trang Thượng 2 tưới cho 55 ha cà 
phê); phục vụ một số nhu cầu sử dụng nước khác và cải tạo cảnh quan, cải thiện môi 
trường sinh thái trong khu vực. 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước P'róh, huyện Đơn Dương, gồm các hạng 
mục sau: 

a) Đập đất:  

- Mặt đập: Gia cố mặt đập bằng bê tông xi măng dày 20 cm, có chiều dài 
khoảng 630 mét, chiều rộng đỉnh đập rộng 05 mét. 

- Khoan phụt chống thấm thân đập: Chiều dài khoan phụt khoảng 300 mét từ 
vai phải đập đất sang phía bờ trái; chiều sâu khoan từ mặt đập đến hết vùng thấm sâu 
khoảng 10 - 20 mét; số hàng khoan phụt 03 hàng. 

- Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm thân đập. 

- Mái hạ lưu đập: Sửa chữa các vị trí rãnh thoát nước chân đập bị hư hỏng, bổ 
sung rãnh thoát nước mái hạ lưu đập. 

b) Tràn xả lũ: Sửa chữa lan can cầu qua tràn. 

c) Cống lấy nước: Làm lại cống lấy nước có chiều dài khoảng 61 mét, kết cấu 
ống thép D800 bọc bê tông cốt thép. 

d) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp tuyến đường từ đập đất tới đường dân 
sinh hiện hữu với chiều dài khoảng 1.200 mét theo tiêu chuẩn đường giao thông nông 
thôn cấp B, nền đường rộng 05 mét; mặt đường rộng 3,5 mét, kết cấu bê tông xi măng 
dày 18 cm; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,75 mét.  

3.2. Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đinh Trang Thượng 2, huyện Di Linh, 
gồm các hạng mục sau: 

a) Đập đất: 

- Mặt đập: Gia cố mặt đập bằng bê tông xi măng dày 20 cm với chiều dài 
khoảng 131 mét; làm tường chắn sóng thượng lưu có kết cấu bằng bê tông cốt thép và 
gờ chắn bánh hạ lưu có kết cấu bằng bê tông. 

- Khoan phụt chống thấm thân đập: Khoan phụt toàn bộ thân đập với chiều dài 
khoảng 131 mét; chiều sâu khoan từ mặt đập đến hết vùng thấm sâu khoảng 10 - 20 
mét; số hàng khoan phụt 03 hàng.  

- Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng tấm đan bê tông cốt thép, kích thước mỗi 
tấm đan (02 x 02) mét, dày 12 cm. 
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- Mái đập hạ lưu: San gạt, trồng cỏ bảo vệ; làm hệ thống thoát nước mái; sửa 
chữa rãnh thoát nước chân đập; sửa chữa đống đá tiêu nước chân đập, bổ sung thiết bị 
thoát nước kiểu áp mái; bổ sung bậc cấp lên xuống. 

b) Cống lấy nước: Tận dụng cống cũ, chỉ bổ sung xây dựng nhà van vận hành 
cống tại hạ lưu và thay thế van đóng mở cống. 

c) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp tuyến đường từ đập đất tới đường dân 
sinh hiện hữu với chiều dài khoảng 1.500 mét theo tiêu chuẩn đường giao thông nông 
thôn cấp B; nền đường rông 05 mét; mặt đường rộng 3,5 mét, kết cấu bê tông xi măng 
dày 18 cm; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,75 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 35.000 triệu đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 500 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh; trong đó, kế hoạch vốn bố trí năm 
2021 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 15.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã P'róh, huyện Đơn Dương và xã Đinh Trang 
Thượng, huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2021-2023./. 
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Phụ lục II-03 
PHÊ DUYỆT 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 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng diện tích làm việc để 
đáp ứng nhu cầu bố trí phòng làm việc cho đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; 
các Phó chủ tịch chuyên trách và lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo, sửa chữa khối nhà chính, gồm: Sơn, chống thấm, cải tạo sàn nhà, nhà 
vệ sinh, thay rèm cửa, cải tạo tăng diện tích làm việc… 

- Cải tạo, sửa chữa nhà bảo vệ, diện tích khoảng 14 m2. 

- Cải tạo, sửa chữa nhà để xe máy, diện tích khoảng 83 m2. 

- Cải tạo, sửa chữa nhà để xe ô tô, diện tích khoảng 221 m2. 

- Cải tạo, sửa chữa sân, đường nội bộ, diện tích khoảng 1.355 m2. 

- Cải tạo, sửa chữa cổng, hàng rào, chiều dài khoảng 210 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 7.500 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 02 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà 
Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022./. 
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Phụ lục II-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ HỆ THỐNG LƯU TRỮ THÔNG MINH KÈM PHẦN MỀM QUẢN 
LÝ CHO ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật các chương trình phát 
thanh, truyền hình địa phương, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu giải 
trí ngày càng cao của người dân. 

2. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư, mua sắm các thiết bị sau: 

- Hệ thống lưu trữ thông minh kèm phần mềm quản lý - MAM; 

- Hệ thống lưu trữ sâu dùng băng LTO; 

- Hệ thống mạng kết nối tốc độ cao; 

- Thiết bị phụ trợ, dự phòng và phụ kiện lắp đặt. 

(Chi tiết danh mục thiết bị theo biểu đính kèm). 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 15.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022./. 
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DANH MỤC THIẾT BỊ 
DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG LƯU TRỮ THÔNG MINH KÈM PHẦN MỀM 

QUẢN LÝ CHO ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH LÂM ĐỒNG 
(Đính kèm Phụ lục II-4 kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
 

STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I 
Hệ thống lưu trữ thông minh kèm phần mềm quản lý - 
MAM (Intelligent Shared Storage Integrated With 
MAM) 

  
 

1 
Hệ thống lưu trữ trung tâm 160 TB kèm phần mềm quản lý 
thông minh (Center Storage) 

hệ thống 01 

2 
Card mạng 02 cổng 10 GBase-T cho bộ lưu trữ trung tâm 
(Dual Port 10GBase-T Card) 

chiếc 01 

3 
Gói phần mềm mở rộng những tính năng nền tảng như:  
Connect, Storage Manager, Sync Tool.... (Advanced 
Platform License -Perpetual) 

gói 01 

4 
Bô kit 10 tài khoản bản quyền flow advance  (Upgrade Kit -
Perpetual license) 

bản quyền 01 

5 Máy chủ cở sở dữ liệu (Database Server) bộ 01 

6 
Phần mềm Platform database dùng cho server cơ sở dữ liệu 
(Database Platform License - Perpetual) 

gói 01 

7 Máy chủ quản lý công việc (Production Node) bộ 02 

8 
Card mạng 02 cổng 10GBase-T cho bộ máy chủ quản lý 
công việc (Dual Port 10GBase-T Card) 

chiếc 02 

9 
Phần mềm Platform  dùng cho bộ máy chủ quản lý công 
việc 

gói 02 

10 
Bản quyền tài khoản người dùng gồm các tính năng như: 
Flow Story, AirFlow, Flow Automation 

bản quyền 10 

11 Bộ phần mềm kiểm tra chất lượng file gói 01 

12 
Dịch vụ cài đặt, cấu hình kết nối toàn bộ hệ thống do 
chuyên gia của nhà sản xuất thực hiện  

gói 01 

II Hệ thống lưu trữ sâu dùng băng LTO      
1 Máy chủ điều khiển, quản lý hệ thống đầu ghi băng từ bộ 01 

2 
Card mạng 02 cổng 10GBase-T cho máy chủ điều khiển,  
quản lý hệ thống đầu ghi băng từ (Dual Port 10GBase-T 
Card) 

chiếc 01 

3 
Phần mềm Platform cho máy chủ điều khiển,  quản lý hệ 
thống đầu ghi băng từ (Ark Gateway Server Platform 
License - Perpetual) 

gói 01 

4 
Băng dữ liệu LTO8 (HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data 
Cartridge) 

cái 25 

5 
Nhãn băng LTO8 HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label 
Pack 

cái 25 
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STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

6 
Băng lau đầu đọc băng HPE Ultrium Universal Cleaning 
Cartridge 

cái 05 

7 
Phần mềm quản lý băng từ (Ark Master Software - 
Perpetual) 

gói 01 

8 
Tủ băng LTO-8 loại  48 Slot (Autoloader 4U with LTO-8 
tape drive) 

hệ thống 01 

9 
Gói Bản quyền quản lý 25 băng từ (Ark Tape - 25 Tape 
License Upgrade - Perpetual) 

bản quyền 01 

10 
Đầu đọc băng từ dự phòng (Additional LTO8 SAS Tape 
Drive for all Ark units) 

chiếc 01 

11 
Bản quyền phần mềm cho thư viện băng từ (Ark Medium 
Tape Library Platform License - Perpetual) 

bản quyền 01 

12 
Bộ kit kết nối thư viện băng (Ark SAS Connection Kit for 
Tape Library 1M) 

bộ 02 

III Hệ thống mạng kết nối tốc độ cao     

1 
Switch mạng 48 cổng 10G Netgear 48 Port Switch  (24 x 
10GBT, 24 x 10GBE SFP+) 

bộ 01 

2 Transceiver quang 10Gb SFP+ cho Switch 10GB cái 04 
3 Card mạng tốc độ cao cho các máy dựng đang có sẵn cái 10 

IV Thiết bị phụ trợ, dự phòng và phụ kiện lắp đặt   
1 Ổ cứng dự phòng cho hệ thống lưu trữ trung tâm loại 10TB cái 02 
2 Bộ lưu điện cho hệ thống bộ 01 
3 KVM Switch bộ 01 
4 Tủ rack lắp đặt thiết bị cái 01 
5 Phụ kiện lắp đặt hệ thống gói 01 
V Vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng      
1 Chi phí vận chuyển lắp đặt hệ thống  ngày 10 
2 Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng ngày 05 
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Phụ lục II-05 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG  
TRUNG TÂM CỤM XÃ KA ĐƠN, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông trung tâm cụm xã 
La Đơn theo quy hoạch, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực; đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - 
quốc phòng địa phương. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Hệ thống đường giao thông trung tâm cụm xã Ka Đơn với tổng chiều dài 11 
tuyến khoảng 3.249 mét; gồm: Tuyến số 3 dài khoảng 400 mét; tuyến số 4 dài khoảng 
165 mét; tuyến số 5 dài khoảng 245 mét; tuyến số 6 dài khoảng 175 mét; tuyến số 7 
dài khoảng 197 mét; tuyến số 8 dài khoảng 250 mét; tuyến số 9 dài khoảng 972 mét; 
tuyến số 11 dài khoảng 245 mét; tuyến số 12 dài khoảng 280 mét; tuyến số 13 dài 
khoảng 150 mét và tuyến số 14 khoảng 170 mét. 

Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với các thông số 
kỹ thuật chính như sau: 

- Các tuyến số 3, 4, 5, 7, 8 và 9: Mặt đường rộng 07 mét; 

- Các tuyến số 6, 11, 12, 13 và 14: Mặt đường rộng 04 mét. 

- Kết cấu mặt đường: làm mới: Thảm bê tông nhựa hạt trung dày 07 cm trên 
lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm;  

- Kết cấu mặt đường tăng cường: Bù vênh, thảm bê tông nhựa hạt trung dày 07 cm. 

- Hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến được thiết kế bằng mương xây bê tông 
hình chữ nhật (kết hợp làm vỉa hè). 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế cống tròn, cống hộp tại một số vị trí phù hợp. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 34.000 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh; trong đó, kế hoạch vốn bố trí năm 
2021 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 15.000 triệu đồng.  

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2021-2023./.  



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 52 + 53/Ngày 17 - 11 - 2021 
 

24

Phụ lục II-06 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN ĐỨC TRỌNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đầu tư xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đức Trọng 
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; 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 Đức Trọng. 

3. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng khối nhà thiếu nhi cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.982 
m2, diện tích sàn khoảng 3.193 m2, gồm các khu chức năng: 

- Khối hành chính, văn phòng; 

- Khối chuyên môn, gồm các phòng sinh hoạt, phòng học nghệ thuật, thể thao, 
năng khiếu, kỹ năng, các câu lạc bộ; 

- Khối hội trường, sân khấu trong nhà; 

- Sảnh, không gian trưng bày nghệ thuật. 

b) Xây dựng sân khấu ngoài trời, diện tích khoảng 225 m2. 

c) Xây dựng hồ bơi 10 đường bơi, có mái che: Diện tích khoảng 1.025 m2. 

d) Xây dựng công viên dưới tán cây, thảm cỏ: Diện tích khoảng 6.250 m2. 

đ) Xây dựng sân đường nội bộ, bãi đậu xe: Diện tích khoảng 5.390 m2. 

e) Xây dựng nhà bảo vệ: Diện tích khoảng 12 m2. 

g) Xây dựng cổng, hàng rào: Chiều dài khoảng 740 mét. 

h) Xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống 
phòng cháy chữa cháy. 

i) San gạt tạo mặt bằng công trình. 

k) Mua sắm thiết bị : Danh mục thiết bị mua sắm theo Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 43.700 triệu đồng (đã bao gồm chi phí hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng). 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ  
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

(Đính kèm Phụ lục II-06  kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND  
ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Khối hành chính, văn phòng     
1 Phòng giám đốc     
  Bàn làm việc cái 01 
  Ghế làm việc cái 01 

  Bàn ghế tiếp khách cái 01 
  Tủ hồ sơ cái 01 

2 Phòng phó giám đốc     
  Bàn làm việc cái 01 
  Ghế làm việc cái 01 
  Tủ hồ sơ cái 01 

3 Phòng văn thư     
  Bàn làm việc cái 02 
  Ghế làm việc cái 02 
  Tủ hồ sơ cái 02 

4 Phòng kế toán     
  Bàn làm việc cái 02 
  Ghế làm việc cái 02 
  Tủ hồ sơ cái 02 

5 Phòng họp     
  Bàn 02 chỗ cái 20 
  Ghế dựa cái 40 
  Tủ hồ sơ cái 04 

6 Phòng giáo viên     
  Bàn 02 chỗ cái 20 
  Ghế dựa cái 40 
  Tủ hồ sơ cái 04 

II Khối chuyên môn     
1 Phòng học ảo thuật     
  Bàn giáo viên cái 01 
  Ghế giáo viên cái 01 
  Bàn học sinh 02 chỗ cái 15 
  Ghế học sinh  cái 30 
  Bảng từ chống lóa cái 01 
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STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

2 Phòng học nhiếp ảnh     
  Bàn giáo viên cái 01 
  Ghế giáo viên cái 01 
  Bàn học sinh 02 chỗ cái 15 
  Ghế học sinh  cái 30 
  Bảng từ chống lóa cái 01 

3 Phòng học cờ     
  Bàn giáo viên cái 02 
  Ghế giáo viên cái 02 
  Bàn học sinh 02 chỗ cái 30 
  Ghế học sinh  cái 60 
  Bảng từ chống lóa cái 02 

4 Phòng học mỹ thuật     
  Bàn giáo viên  cái 01 
  Ghế giáo viên (theo bàn) cái 01 
  Bảng từ chống lóa cái 01 

5 Phòng năng khiếu thể thao     
  Bàn giáo viên cái 02 
  Ghế giáo viên cái 02 
  Bàn học sinh 02 chỗ cái 30 
  Ghế học sinh  cái 60 
  Bảng từ chống lóa cái 02 

6  Phòng học đàn organ     
  Bảng từ chống lóa cái 01 
  Bàn giáo viên  cái 01 
  Ghế giáo viên (theo bàn) cái 01 

7  Phòng học đàn piano     
  Bảng từ chống lóa cái 01 
  Bàn giáo viên  cái 01 
  Ghế giáo viên (theo bàn) cái 01 

8  Phòng học đàn violin     
  Bảng từ chống lóa cái 01 
  Bàn giáo viên  cái 01 
  Ghế giáo viên  cái 01 

9  Phòng học đàn guitar     
  Bảng từ chống lóa cái 01 
  Bàn giáo viên  cái 01 
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STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

  Ghế giáo viên (theo bàn) cái 01 

10  Phòng học trống     
  Bảng từ chống lóa cái 01 
  Bàn giáo viên  cái 01 
  Ghế giáo viên (theo bàn) cái 01 

11  Phòng học kèn     
  Bảng từ chống lóa cái 01 

  Bàn giáo viên  cái 01 
  Ghế giáo viên (theo bàn) cái 01 

III  Khối hội trường 200 chỗ     
1 Hệ thống âm thanh hệ thống   01 
2 Hệ thống ánh sáng hệ thống   01 
3 Ghế ngồi gấp cái 200 

IV Hồ bơi     
1 Thiết bị bể bơi hệ thống 01 
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Phụ lục II-07 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU THÔN 

BỒNG LAI, XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN ĐỨC TRỌNG  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch 
nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa, kết nối khu vực đường thị trấn 
Liên Nghĩa đến thôn Bông Lai, xã Hiệp Thạnh; 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 và công trình công cộng 
huyện Đức Trọng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phần cầu: Thiết kế mới cầu bê tông cốt thép với các thông số kỹ thuật chính 
như sau: 

- Khổ cầu rộng 09 mét, gồm phần xe chạy rộng 08 mét và gờ chắn bánh, lan 
can hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu nhịp: Toàn cầu bố trí khoảng 04 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng 
lực dài khoảng 33 mét; 

- Kết cấu mố cầu, trụ cầu: Bê tông cốt thép;  

- Kết cấu móng mố, trụ cầu: Trong giai đoạn lập dự án đầu tư, đề nghị căn cứ 
kết quả khảo sát thực tế để đề xuất kết cấu phù hợp, đảm bảo khả năng chịu lực và tiết 
kiệm kinh phí đầu tư. 

b) Phần đường hai đầu cầu: Chiều dài đường hai đầu cầu khoảng 235 mét, thiết 
kế đường cấp IV miền núi với các thông số kỹ thuật chính 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; được vuốt nối phù hợp với chiều 
rộng mặt cầu để đảm bảo an toàn giao thông. 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Bê tông nhựa dày 07 cm trên lớp cấp phối đá 
dăm dày 36 cm. 

- Hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh hình thang kết hợp bê tông lắp ghép. 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế mới cống tròn và cống hộp tại những vị 
trí thoát nước ngang phù hợp. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng có trách nhiệm đầu tư tuyến đường kết nối 
dài khoảng 1.200 mét, nối từ khu dân cư Bồng Lai đến cầu thôn Bồng Lai bằng nguồn 
vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 để tạo trục đường kết nối liên vùng khu vực 
nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 3.000 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 
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7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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Phụ lục II-08 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ 

BỒNG LAI, XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN ĐỨC TRỌNG  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông 
theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa của nhân dân; 
góp phần thúc đầy 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 Đức Trọng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Tuyến đường dài khoảng 1.600 mét, điểm đầu giao với đường ĐH.4 tại 
Km0+600, điểm cuối kết thúc tại đường bê tông xi măng thuộc thôn Bồng Lai, xã 
Hiệp Thạnh; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với các thông số kỹ 
thuật chính như sau: 

- Nền đường rông 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: Bê tông nhựa dày 07 cm trên lớp cấp phối đá 
dăm dày 36 cm; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Rãnh gia cố tấm bê tông xi măng lắp ghép kết hợp 
rãnh đất tại các vị trí phù hợp; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế mới cống tròn, cống hộp tại những vị trí 
phù hợp; 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 14.800 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 443 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh; trong đó, kế hoạch vốn bố trí năm 
2021 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 10.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2021-2023./.  
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Phụ lục II-09 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG VỈA HÈ VÀ HỆ 

THỐNG THOÁT NƯỚC, ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ 27, ĐOẠN 
TỪ KM159+100 ĐẾN KM170+500, HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phục 
vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang 
đô thị khu vực huyện Đức Trọng. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng vỉa hè, mương thoát nước: 

- Chiều dài vỉa hè, mương thoát nước khoảng 2.800 mét (hai bên, mỗi bên dài 
khoảng 1.400 mét; vỉa hè mỗi bên rộng khoảng 03 mét. 

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazzo trên lớp móng bê tông. 

- Kết cấu bó vỉa và bó lề: Bằng bê tông xi măng. 

- Mương thoát nước dọc: Mương hình chữ nhật bằng bê tông đá, đệm móng 
mương bằng đá dăm, đan mương có kích thước bằng bê tông cốt thép đá, khoảng cách 
30 mét bố trí 01 hố ga và cửa thu nước. 

b) Hệ thống điện chiếu sáng: 

Tổng chiều dài tuyến khoảng 11.000 mét, cụ thể như sau: 

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế đi ngầm dọc 01 bên đường. 

- Lắp đặt khoảng 302 bộ đèn Led 120W - 165W, trụ đèn cao 09 mét, cần đèn 
cao 02 mét, vươn xa 1,5 mét. 

- Lắp mới 03 trạm biến áp 12,7/0,22kV và 07 tủ điều kiển hệ thống chiếu sáng. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 28.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Liên Hiệp, xã N’Thôl Hạ và xã Bình Thạnh, 
huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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Phụ lục II-10 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG VỈA HÈ, HỆ 

THỐNG THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ TRẤN LỘC THẮNG ĐI 
BAUXIT TÂN RAI, HUYỆN BẢO LÂM (GIAI ĐOẠN 2) 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 
thị theo quy hoạch được phê duyệt, chỉnh trang đô thị; phục vụ nhu cầu đi lại, sinh 
hoạt của nhân dân được thuận lợi, an toàn; góp phần 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 Bảo Lâm. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư: Tổng chiều dài vỉa hè, hệ thống thoát nước khoảng 2.650 
mét; gồm: 

- Tuyến chính dài khoảng 1.900 mét; điểm đầu nối tiếp với dự án đã đầu tư giai 
đoạn 1, điểm cuối nối tiếp đường Cát Quế (đi Lộc Phú - Lộc Lâm); 

- Tuyến nhánh dài khoảng 750 mét; điểm đầu giao ngã ba Cát Quế, điểm cuối 
nối tiếp đường ĐT.725 (đi Lộc Bắc - Lộc Bảo).  

b) Quy mô đầu tư:  

- Xây dựng vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04 mét, bó vỉa bằng bê tông xi măng; 
vỉa hè lát gạch Terazoo; đào hố trồng cây trên vỉa hè, kích thước (80 x 80) cm, thành 
hố bằng bê tông xi măng.  

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc: Sử dụng ống cống D100 kết hợp hố ga, 
cửa thu nước. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn, cống hộp. 

- Tại các vị trí ngã ba, vuốt nối, xây dựng cống qua đường...: Nâng cấp, làm 
mới mặt đường bằng bê tông nhựa nóng dày 07 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm 
dày 36 cm. 

- Di dời hệ thống đường dây điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 3.972 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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Phụ lục II-11 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG 

ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA MINH RỒNG ĐI XÃ LỘC QUẢNG, HUYỆN BẢO LÂM  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 
thị theo quy hoạch được phê duyệt để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân 
được thuận lợi, an toàn, chỉnh trang đô thị; góp phần 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 Bảo Lâm. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư: Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp, mở rộng khoảng 
2.900 mét, điểm đầu giao với đường ĐT.725 tại ngã ba Minh Rồng, điểm cuối giáp xã 
Lộc Quảng. 

b) Quy mô đầu tư: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với 
các thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Đoạn Km0+00 đến Km1+760: Nền đường rộng 27 mét; mặt đường rộng 15 
mét; dải phân cách giữa rộng 02 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 05 mét.  

- Đoạn Km1+760 đến Km2+900: Nền đường rộng 18 mét; mặt đường rộng 10 
mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04 mét. 

- Xây dựng nút giao thông dạng đảo tròn tại vị trí Km2+151 với quy mô theo 
quy hoạch được duyệt. 

- Kết cấu mặt đường làm mới, nâng cấp, mở rộng: Bê tông nhựa nóng dày 07 
cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm. 

- Kết cấu mặt đường tăng cường: Xử lý hư hỏng nền mặt đường, bù vênh, thảm 
bê tông nhựa dày 07 cm.  

- Hệ thống thoát nước dọc bằng cống tròn bê tông cốt thép đường kính D100 
kết hợp hố ga và cửa thu nước. 

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn, cống hộp. 

- Bó vỉa, dải phân cách bằng bê tông xi măng; vỉa hè lát gạch Terrazzo; trên vỉa 
hè bố trí hố trồng cây xanh. 

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 75.000 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 4.500 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./.  
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Phụ lục II-12 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG 

MỤC ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI 02 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ: 
QUỐC OAI VÀ HƯƠNG LÂM, HUYỆN ĐẠ TẺH 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để đạt chuẩn quốc gia tại 02 
trường trung học cơ sở: Quốc Oai và Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh; đảm bảo các phòng 
học kiên cố, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục và phát triển hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Trường Trung học cơ sở Quốc Oai: 

- Xây dựng khối thư viện và khối 04 phòng học cao 02 tầng; diện tích xây dựng 
khoảng 450 m2; diện tích sàn khoảng 901 m2. 

- Xây dựng nhà đa năng cao 01 tầng; diện tích xây dựng khoảng 594 m2. 

- Xây dựng cổng, hàng rào. 

b) Trường Trung học cơ sở Hương Lâm: 

- Xây dựng nhà đa năng cao 01 tầng; diện tích xây dựng khoảng 594 m2. 

- Xây dựng cổng, hàng rào. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 18.000 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh, trong đó, kế hoạch vốn đã bố trí 
năm 2021 để chuẩn bị đầu tư là 500 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quốc Oai và xã Hương Lâm, huyện Đạ 
Tẻh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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Phụ lục II-13 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU THÔN 7, 

THỊ TRẤN ĐẠ TẺH ĐI MỎ VẸT, XÃ ĐẠ KHO, HUYỆN ĐẠ TẺH  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa, 
hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và kết nối khu vực đường vành đai 
thị trấn Đạ Tẻh đến khu Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho; qua đó, thúc đẩy tạo động lực cho sự 
phát triển kinh tế - 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 Đạ Tẻh. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Tổng chiều dài tuyến cầu và đường đầu cầu khoảng 460 mét; trong đó: 

a) Phần cầu: Thiết kế mới cầu bê tông cốt thép tại lý trình Km0+235 với các 
thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Khổ cầu rộng 10 mét, gồm phần xe chạy và lề bộ hành hai bên rộng 09 mét; 
gờ lan can hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét. 

- Kết cấu nhịp: Toàn cầu bố trí khoảng 05 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng 
lực dài khoảng 33 mét. 

- Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, đặt trên hệ cọc khoan nhồi 
đường kính 01 mét. 

b) Phần đường hai đầu cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi 
với các thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề có gia cố hai bên, mỗi 
bên rộng 0,5 mét; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 01 mét; đoạn đường vào cầu vuốt nối 
phù hợp chiều rộng mặt cầu để đảm bảo an toàn giao thông. 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Bê tông nhựa dày 07 cm trên lớp cấp phối đá 
dăm dày 36 cm. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất kết hợp mương gia cố 
tấm bê tông xi măng;  

- Xây dựng hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn, cống hộp. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 62.000 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 3.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đạ Tẻh và xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 52 + 53/Ngày 17 - 11 - 2021 
 

36

Phụ lục II-14 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

 ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐI TỪ ĐƯỜNG ĐT.725 VÀO ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
QUỐC OAI - MỸ ĐỨC - QUẢNG TRỊ, HUYỆN ĐẠ TẺH  

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện 
Đạ Tẻh theo quy hoạch, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực; đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - 
quốc phòng địa phương. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

- Xây dựng mới tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 3.680 mét; điểm đầu 
tuyến giao đường ĐH.83, điểm cuối tuyến giao đường ĐH.82; 

- Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép tại tại Km0+835. 

3.2. Quy mô đầu tư:  

a) Phần đường: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với thông số 
kỹ thuật chính như sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề có gia cố hai bên, mỗi 
bên 0,5 mét; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; đoạn đường vào cầu vuốt nối phù 
hợp chiều rộng mặt cầu để đảm bảo an toàn giao thông. 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Bê tông nhựa dày 07 cm trên lớp cấp phối đá 
dăm dày 36 cm. 

- Hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh hình thang kết hợp bê tông lắp ghép.  

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế mới cống tròn và cống hộp tại những vị 
trí thoát nước ngang phù hợp. 

- An toàn giao thông: Bố trí biển báo, sơn kẻ vạch an toàn giao thông theo quy 
định. 

b) Phần cầu: Thiết kế mới cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu tại Km0+835 với 
thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Khổ cầu rộng 10 mét, gồm phần xe chạy và lề bộ hành hai bên rộng 09 mét; 
gờ lan can hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét. 

- Kết cấu 01 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài nhịp khoảng 33 mét.  

- Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ cọc khoan nhồi đường kính 01 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 65.000 triệu đồng; trong đó,  chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 2.500 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 
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7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đạ Tẻh,. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./.  
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Phụ lục II-15 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG ĐẠ TẺH,  
ĐOẠN QUA TỔ DÂN PHỐ 3A, THỊ TRẤN ĐẠ TẺH, HUYỆN ĐẠ TẺH 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước, đảm bảo an toàn tài 
sản và tính mạng của người dân dọc bờ sông, ổn định sản xuất, định cư của người dân 
khu vực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đạ Tẻh. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

Xây dựng tuyến kè gia cố bảo vệ bờ sông có chiều dài khoảng 150 mét, với 
hình thức kết cấu như sau: 

- Chân kè được gia cố bằng tường bê tông trọng lực có chiều cao khoảng 
4,20 mét; gia cố chống sói chân kè bằng rọ đá rộng khoảng 04 mét. 

- Phần mái kè được gia cố bằng hệ khung dầm bê tông cốt thép với chiều dài 
trung bình khoảng 10 mét; trên đỉnh kè bố trí vỉa hè rộng 2,5 mét và lan can bảo vệ 
bằng thép tráng kẽm. 

- Xây dựng đường dân sinh dài khoảng 152 mét, kết cấu bằng bê tông xi măng 
dày 25 cm, bề rộng 6,5 mét, lề đường mỗi bên rộng 0,5 mét; bố trí 02 cống tiêu có 
đường kính D150 cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 14.900 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh; trong đó, kế hoạch vốn đã bố trí 
năm 2021 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 4.000 triệu đồng.  

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

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2021-2023./. 
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Phụ lục II-16 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NẠO VÉT SUỐI TÂN LẬP, HUYỆN ĐẠ TẺH 
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước tốt cho dòng suối 
Tân Lập, chống ngập úng cho khoảng 357 ha đất canh tác, đảm bảo mỹ quan đô thị, 
giúp người dân ổn định đời sống; từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương, nâng cao đời sống của người dân trong khu vực dự án và các vùng lân cận 
khác. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

- Nạo vét, khơi thông dòng chảy và nắn dòng cục bộ một số đoạn với tổng 
chiều dài nạo vét khoảng 8,9 km (đầu tuyến giáp với Công ty Lâm nghiệp Đạ Tẻh, xã 
An Nhơn; cuối tuyến giáp cầu Đạ R’mis và đường ĐT.721, thị trấn Đạ Tẻh), chiều sâu 
nạo vét trung bình 1,10 mét.  

- Bề rộng nạo vét đáy suối khoảng từ 08 mét đến 10 mét. 

- Hệ số mái nạo vét bằng 1,00. 

- Đất nạo vét lòng suối được đổ, san ủi tại các vị trí bên bờ suối trũng thấp và 
san lấp những đoạn suối nắn dòng tạo phẳng đảm bảo tiêu thoát tốt cho mặt ruộng; 
lượng đất thừa còn lại được tập kết tại bãi trữ ở những vị trí mà thuận tiện giao thông, 
xúc lên ô tô vận chuyển đổ bãi thải. 

- Xây dựng kè gia cố một số vị trí bị sạt lở để bảo vệ đường giao thông, đất 
canh tác và cơ sở hạ tầng kỹ thuật chiều dài khoảng khoảng 800 mét; bề rộng đỉnh kè 
khoảng 01 mét, chiều cao kè khoảng 06 mét; hệ số mái kè bằng 1,00; kết cấu bằng rọ 
đá. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 36.500 triệu đồng; trong đó, chi phí đền bù, giải phóng 
mặt bằng dự kiến khoảng 3.800 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh; trong đó, kế hoạch vốn bố trí năm 
2021 là 7.000 triệu đồng (có 6.000 triệu đồng bố trí từ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng 
đất năm 2020). 

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2023./. 
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Phụ lục II-17 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN CÁT TIÊN 
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm 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 Cát Tiên; 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 Cát Tiên. 

3. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng khối nhà thiếu nhi cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.172 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.344 m2, gồm các phân khu chức năng: 

- Khối hoạt động quần chúng, bao gồm các khu vui chơi giải trí, triển lãm, thư 
viện, hội trường, sân khấu (phòng khán giả); 

- Khối học tập, bao gồm các phòng học mỹ thuật, phòng học nghệ thuật, phòng 
học ngoại ngữ, phòng học đàn, nhạc, phòng học võ, múa; 

- Các phòng công tác chuyên môn. 

b) Xây dựng công trình phụ trợ: Kho, nhà vệ sinh. 

c) Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 

d) Xây dựng khu bể bơi trong nhà, diện tích xây dựng khoảng 1.003 m2. 

đ) Mua sắm thiết bị: Chi tiết theo Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 33.500 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ 
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN CÁT TIÊN 
(Đính kèm Phụ lục II-17 kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND  

ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

I Phòng học mỹ thuật, công tác chuyên môn     

1 Bàn ghế giáo viên bộ 01 

2 Tủ đựng cái 04 

3 Bàn ghế học sinh bộ 30 

4 Bảng viết hướng dẫn cái 01 

5 Bàn ghế làm việc bộ 01 

6 Tủ đựng hồ sơ cái 01 

7 Bàn ghế tiếp khách bộ 01 

II Phòng âm nhạc (02 phòng)     

1 Bàn ghế giáo viên bộ 02 

2 Bảng từ chống lóa cái 02 

3 Bàn ghế học sinh 1 chỗ cái 20 

III Hội trường, sân khấu     

1 Hệ thống âm thanh, ánh sáng hệ thống   01 

2 Ghế hội trường cái 250 

3 Gương soi toàn thân cái   05 

4 Ghế xoay cái   10 

IV Phòng ngoại ngữ (02 phòng)     

1 Bàn, ghế học sinh 02 chỗ bộ 42 

2 Bàn, ghế giáo viên bộ 02 

3 Bảng từ chống lóa cái 02 

V Phòng tin học     

1 Bàn, ghế học sinh 02 chỗ bộ 21 

2 Bàn, ghế giáo viên bộ 01 

VI Câu lạc bộ     

1 Bàn, ghế học sinh 01 chỗ cái 60 

VII Thư viện, kho sách     

1 Bàn đọc 4 chỗ cái 16 

2 Ghế đọc cái 64 

3 Tủ hồ sơ cái 02 

4 Bàn, ghế làm việc bộ 01 
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STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

5 Kệ sách cái 16 

VIII Phòng tập bóng bàn     

1 Bàn bóng bàn cái 03 

2 Ghế dựa cái 24 

IX Bể bơi     

1 Hệ thống thiết bị bể bơi hệ thống 01 
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Phụ lục II-18 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG 

ĐƯỜNG ĐH.94,ĐOẠN QUA XÃ TIÊN HOÀNG, HUYỆN CÁT TIÊN  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông 
trên địa bàn huyện Cát Tiên theo quy hoạch được phê duyệt; phục vụ nhu cầu đi lại, 
sinh hoạt của nhân dân được thuận lợi, an toàn, chỉnh trang đô thị; qua đó, góp phần 
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 Cát Tiên. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp, mở rộng khoảng 3.900 mét; điểm đầu tại 
ngã ba giao đường ĐH.91 và ĐH.94; điểm cuối tại Km3+900 nối tiếp với đoạn ĐH.94 
hiện hữu, gồm 2 đoạn:  

a) Đoạn Km0+00 - Km0+777:  

- Nền đường rộng 18 mét; mặt đường rộng 12 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên 
rộng 03 mét.  

- Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng: Thảm bê tông nhựa hạt trung dày 07 
cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm. 

- Kết cấu mặt đường tăng cường: Xử lý hư hỏng nền mặt đường, bù vênh, thảm 
bê tông nhựa dày 07 cm.  

- Bó vỉa bằng bê tông xi măng; vỉa hè đi bộ lát gạch Terrazzo, trên hè đi bộ bố 
trí các hố để trồng cây xanh.  

- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống cống tròn D80 kết hợp hố 
ga và cửa thu nước. 

- Hệ thống thoát nước ngang bằng Cống tròn, cống hộp tại vị trí phù hợp. 

- Hệ thống điện chiếu sáng: Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng.  

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

b) Đoạn Km0+777 - Km3+900: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề đường hai bên, mỗi bên 
rộng 01 mét (những đoạn mương bê tông xi măng đậy đan gia cố toàn bộ lề đường, 
những đoạn còn lại gia cố hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét).  

- Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng: Thảm bê tông nhựa hạt trung dày 07 
cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm. 

- Kết cấu mặt đường tăng cường: Xử lý hư hỏng nền mặt đường, bù vênh, thảm 
bê tông nhựa dày 07 cm.  

- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mương dọc nền đường đào bằng tấm bê 
tông xi măng lắp ghép; đoạn qua khu đông dân cư làm mương dọc bê tông xi măng 
hình chữ nhật đậy đan bê tông cốt thép. 
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- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn, cống hộp tại vị trí phù hợp. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 
dự kiến khoảng 2.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 52 + 53/Ngày 17 - 11 - 2021 
 

 

45

Phụ lục III-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỒ KA ZAM, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm chủ động nguồn nước tưới tự chảy cho 818 ha đất 
nông nghiệp, trong đó, chuyển 67 ha lúa sang canh tác 03 vụ và chuyển 751 ha đất còn 
lại sang trồng rau màu 03 vụ (chú trọng phát triển các loại rau cao cấp); nuôi trồng 
thủy sản, giảm lũ và cải tạo môi trường cảnh quan…; bảo đảm cấp nước cho Khu 
công nghiệp Ka Đô với lưu lượng 2.500 m3/ngày đêm. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khai thác công trình 
công cộng huyện Đơn Dương. 

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Cụm công trình đầu mối: 

a) Đập đất: 

- Hình dạng kích thước: Chiều dài theo đỉnh đập 290 mét (không kể tràn xả lũ); 
chiều cao lớn nhất: trên nền đá 41,8 mét, trên nền đất 34 mét; chiều rộng đỉnh đập 08 
mét; hệ số mái thượng lưu đập đất bằng 3,0÷4,0; hệ số mái hạ lưu đập đất bằng 
3,0÷4,0. 

 - Kết cấu đập: Đập đất hai khối; đỉnh đập được gia cố bằng bê tông; mái đập 
thượng lưu được gia cố bảo vệ bằng tấm bê tông cốt thép, bên dưới là lớp dăm lọc và 
vải địa kỹ thuật; mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ, gia cố rãnh tiêu nước mái hạ lưu bằng bê 
tông; tiêu thoát nước thân đập; chống thấm nền đập.  

b) Tràn xả lũ:  

Hình thức tràn ngang, chảy tự do, bố trí ở vai trái đập, kết cấu tràn bằng bê 
tông cốt thép; trong đó, bề rộng ngưỡng tràn hiệu quả 60 mét; trên đỉnh tràn bố trí cầu 
giao thông rộng 08 mét; nối tiếp sau ngưỡng tràn là dốc nước có chiều dài 165 mét, bề 
rộng dốc nước 15 mét; tiếp đến là đoạn chuyển tiếp và bể tiêu năng có chiều dài 54 
mét, bề rộng 15 mét; gia cố kênh hạ lưu tràn có chiều dài 45 mét, mặt cắt hình thang, 
kích thước (15 x 5,8) mét, m=1,5.  

c) Cống lấy nước:  

Bố trí ở vai trái đập, hình thức chảy có áp; đoạn từ cửa vào đến tháp cống là 
cống hộp, kích thước (02 x 02) mét, kết cấu bê tông cốt thép. Sau tháp là cống tròn có 
đường kính 01 mét bằng thép, bên ngoài được bọc bằng bê tông cốt thép. Van phẳng 
trong tháp van thượng lưu dùng để sửa chữa, vận hành điều tiết nước bằng chặn ở nhà 
van hạ lưu để đưa nước vào đường ống chính (kênh chính).  

3.2. Công trình quản lý, vận hành:  

a) Đường thi công kết hợp quản lý và đường tránh ngập lòng hồ: Có tổng chiều 
dài khoảng 3,4 km; trong đó:  

- Đoạn đường đi vào đầu đập có chiều dài khoảng 0,55 km thiết kế theo tiêu 
chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, kết cấu mặt bằng bê tông xi măng dày 20 
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cm; nền đường rộng 6,5 mét; mặt đường rộng 3,5 mét; lề đường hai bên, mỗi bên rộng 
1,5 mét.  

- Đoạn đường tránh ngập lòng hồ (nối từ bên vai trái đập vào đến hết chiều dài 
hồ đến đường hiện hữu) có chiều dài khoảng 2,85 km thiết kế theo tiêu chuẩn đường 
giao thông nông thôn loại B, kết cấu mặt bằng cấp phối đá dăm dày 20 cm; nền đường 
rộng 05 mét; mặt đường rộng 3,5 mét; lề đường hai bên, mỗi bên rộng 0,75 mét. 

b) Nhà quản lý vận hành: Xây dựng 01 nhà quản lý công trình, diện tích 
khoảng 400 m2. 

c) Điện quản lý vận hành:  

- Đường dây trung thế 22 kV dài khoảng 02 km (vị trí đấu nối từ hệ thống điện 
22kV hiện hữu). 

- Điện chiếu sáng mặt đập và phục vụ vận hành cống lấy nước, điện sinh hoạt 
nhà quản lý.  

d) Hệ thống quan trắc, giám sát: Quan trắc chuyển vị, quan trắc thấm, quan trắc 
mực nước, quan trắc mưa, lưu lượng, hệ thống giám sát.  

đ) Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.  

3.3. Hệ thống đường ống (kênh mương):  

- Tổng chiều dài hệ thống đường ống (kênh mương) khoảng 43,5 km, hình thức 
đường ống có áp, kết cấu bằng ống nhựa HDPE kết hợp với ống uPVC. 

- Công trình trên kênh gồm: Van xả cặn, xả khí, điều tiết, hố van cấp nước, 
thiết bị cuối nhánh, xi phông, cầu máng, đoạn qua đường... và một số công trình phụ 
trợ khác. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 496.000 triệu đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt 
bằng, tái định cư dự kiến khoảng 106.518 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./. 

Văn bản số 124/HĐND-TT ngày 11/4/2016 của Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh hết hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2021./. 
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Phụ lục III-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ 
THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DU LỊCH HỒ TUYỀN LÂM - GIAI ĐOẠN 

2 (XÂY DỰNG HỒ SINH HỌC SUỐI TÍA, KHU DU LỊCH HỒ TUYỀN LÂM) 
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - giai đoạn 2 (xây dựng hồ sinh học Suối Tía, Khu du 
lịch hồ Tuyền Lâm) với các nội dung sau: 

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án như sau: 

a) Không đầu tư xây dựng Hồ lắng số 01; 

b) Xây dựng Hồ lắng số 03 (Hồ sinh học Suối Tía): 

- Hạ thấp ngưỡng tràn tại Đập số 03 xuống khoảng 01 mét, kết hợp đào lòng 
Hồ lắng số 03 nhằm đảm bảo dung tích hồ (đất đào lòng hồ được đổ tại các khu vực 
phù hợp để tạo mặt bằng có cao trình cao hơn hoặc bằng mực nước lũ ứng với tần suất 
P10% để giảm chi phí đầu tư); 

- Xây dựng đường quản lý vận hành xung quan hộ (trên cơ sở tận dụng đất đào 
lòng hồ); 

- Bố trí lưới chắn rác trong lòng Hồ số 03 tại vị trí thích hợp để thay thế chức 
năng lắng lọc rác sơ bộ của Hồ lắng số 01. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Văn bản số 543a/HĐND-TT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các nội dung phê duyệt dự án đầu tư của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 52 + 53/Ngày 17 - 11 - 2021 
 

 

48

Phụ lục IV-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG 05 TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI  
XÃ PHI LIÊNG VÀ XÃ ĐẠ K’NÀNG, HUYỆN ĐAM RÔNG 

 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 05 trường đạt chuẩn 
quốc gia tại xã Phi Liêng và xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông với các nội dung sau: 

1. Tên dự án:  

Điều chỉnh tên dự án từ “Xây dựng 05 trường đạt chuẩn quốc gia tại xã Phi 
Liêng và xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông” thành “Xây dựng 04 trường đạt chuẩn 
quốc gia tại xã Phi Liêng và xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông”.  

2. Mục tiêu đầu tư:  

Điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án tại khoản 1 Phụ lục IV-08 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng thành: "Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cho 04 trường tiểu học và trung học cơ sở 
trên địa bàn xã Phi Liêng và xã Đạ K’Nàng theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện 
đại, đảm bảo phòng học kiên cố, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia". 

3. Quy mô đầu tư:  

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại khoản 2 Phụ lục IV-08 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng như sau: 

a) Trường Tiểu học Phi Liêng: Xây dựng khối 04 phòng học chức năng cao 02 
tầng, diện tích xây dựng khoảng 213 m2, diện tích sàn khoảng 426 m2. 

b) Trường Tiểu học Chu Văn An: Xây dựng khối 06 phòng học, khu hành 
chính quản trị cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 414 m2, diện tích sàn khoảng 
828 m2. 

c) Trường Trung học cơ sở Phi Liêng:  

- Xây dựng khối 06 phòng học cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 390 m2, 
diện tích sàn khoảng 656 m2;  

- Xây dựng khối 04 phòng học bộ môn cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
320 m2, diện tích sàn khoảng 640 m2. 

d) Hủy bỏ hạng mục đầu tư xây dựng khối 06 phòng học, thư viện tại Trường 
Tiểu học Đạ K’Nàng. 

đ) Trường Trung học cơ sở Đạ K’Nàng: Xây dựng khối 08 phòng học, 04 
phòng học bộ môn cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 902 m2, diện tích sàn 
khoảng 1.756 m2. 

4. Tổng mức đầu tư: 

 Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4 Phụ lục IV-08 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
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Đồng từ "28.500 triệu đồng, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 121 
triệu đồng" giảm xuống còn 24.736 triệu đồng. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Phụ lục IV-08 kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 
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Phụ lục IV-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG 06 TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI  
XÃ LIÊNG S'RÔNH, XÃ RÔ MEN VÀ XÃ ĐẠ R'SAL, HUYỆN ĐAM RÔNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 06 trường đạt chuẩn 
quốc gia tại xã Liêng S'Rônh, xã Rô Men và xã Đạ R'Sal, huyện Đam Rông với các 
nội dung sau: 

1. Tổng mức đầu tư: 

 Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4 Phụ lục II-03 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng từ 21.500 triệu đồng tăng lên thành 27.000 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư:   

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án tại khoản 5 Phụ lục II-03 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng thành "Ngân sách cấp tỉnh". 

3. Thời gian thực hiện dự án: 

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 7 Phụ lục II-03 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng thành "Giai đoạn 2021-2023". 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Phụ lục II-03 kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 
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Phụ lục IV-03 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP 
ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN DI LINH, HUYỆN DI LINH (GIAI ĐOẠN 2)  

 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường nội thị thị trấn 
Di Linh, huyện Di Linh (giai đoạn 2) với các nội dung sau: 

1. Phạm vi, quy mô đầu tư: 

Điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư dự án tại khoản 3 Phụ lục I-08 kèm theo 
Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng như sau: 

a) Phạm vi đầu tư: 

Nâng cấp 05 tuyến đường nội thị thị trấn Di Linh với tổng chiều dài khoảng 
3.827 mét, gồm: 

- Tuyến 1: Đường Mọ Kọ (nối dài) dài khoảng 1.080 mét, điểm đầu tuyến nối 
tiếp đường Mọ Kọ đang đầu tư, điểm cuối tuyến ngã 3 thôn Ka Ming;  

- Tuyến 2: Đường Nguyễn Thị Minh Khai dài khoảng 537 mét, điểm đầu tuyến 
giao với Quốc lộ 28, điểm cuối tuyến giao với đường Hai Bà Trưng; 

- Tuyến 3: Đường Cao Bá Quát dài khoảng 710 mét, điểm đầu tuyến giao với 
đường Trần Phú, điểm cuối tuyến kết thúc trong khu dân cư;  

- Tuyến 4: Đường Nguyễn Viết Xuân dài khoảng 500 mét, điểm đầu tuyến giao 
với đường Trần Phú, điểm cuối tuyến kết thúc trong khu dân cư;  

- Tuyến 5: Đường Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 1.000 mét, điểm đầu tuyến giao 
với Quốc lộ 20, điểm cuối kết thúc trong khu dân cư.  

b) Quy mô đầu tư:  

Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trong đô thị, với các 
thông số kỹ thuật chủ yếu sau: 

                                                                                               Đơn vị tính: mét 

STT Tên đường  Chiều dài 
Chiều 

rộng nền 
đường 

Trong đó: 
Chiều 

rộng mặt  
đường  

Chiều 
rộng  

vỉa hè  
1 Mọ Kọ (nối dài) 1.080 17 12 2,5 x 2  
2 Nguyễn Thị Minh Khai 537 17 12 2,5 x 2  
3 Cao Bá Quát 710 13 08 2,5 x 2  
4 Nguyễn Viết Xuân 500 13 08 2,5 x 2 
5 Nguyễn Văn Cừ 1.000 13 08 2,5 x 2 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa chặt trên lớp cấp phối đá dăm, đảm bảo 
độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn hiện hành;  

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Terrazzo; trên vỉa hè bố trí cây xanh che bóng mát 
bóng mát hai bên tuyến đường; 
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- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế cống dọc bê tông ly tâm, mương dọc đậy 
đan; tại các vị trí nút giao thiết kế cống hộp, mương đan chịu lực; 

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn bê tông cốt thép và cống hộp bê 
tông cốt thép đẩm bảo thoát nước trên tuyến đường; 

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng;  

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

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Phụ lục I-08 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 
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Phụ lục IV-04 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO ĐẠ HUOAI  
 (Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa 
thông tin - Thể thao Đạ Huoai với các nội dung sau: 

1. Tổng mức đầu tư:  

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4 Phụ lục III-03 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng từ 65.000 triệu đồng tăng lên thành 76.615 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án tại khoản 5 Phụ lục III-03 kèm theo 
Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng thành: 

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

- Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021-2025: 75.615 triệu đồng. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Phụ lục III-03 kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 
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