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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: 85/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 6 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 4394/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 và Tờ trình số 
4814/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo 
Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư 
công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn hỗ trợ của ngân sách 
trung ương 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án sử dụng vốn hỗ trợ của ngân sách trung 
ương, gồm:  

1. Dự án xây dựng mới 09 trạm y tế xã và mở rộng Trung tâm Y tế huyện Đam 
Rông - Phụ lục I-01. 

2. Dự án cải tạo, nâng cấp 03 phân trạm y tế, 52 trạm y tế, 05 phòng khám đa 
khoa khu vực và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục I-02. 

3. Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho 72 trạm y tế, 02 phòng khám đa 
khoa khu vực, Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Lâm Đồng - Phụ lục I-03.  

4. Dự án sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước: Đan Kia, La Òn, Kon Rum, Tà 
Nung, Ma Đanh, Thôn 3-4 xã Tân Châu - Phụ lục I-04. 

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

Phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, gồm:  

1. Dự án xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Lạc Dương - Phụ lục II-01. 

2. Dự án xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trung 
tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng - Phụ lục II-02. 

3. Dự án xây dựng Quảng trường huyện Đức Trọng - Phụ lục II-03  
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4. Dự án xây dựng bãi đậu xe Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục II-04.  

5. Dự án xây dựng Trụ sở tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục II-05. 

6. Dự án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm 
Đồng - Phụ lục II-06. 

7. Dự án xử lý sự cố sụt lún, sạt lở đất đoạn kênh chính Tuyền Lâm - Quảng 
Hiệp, huyện Đức Trọng - Phụ lục II-07. 

8. Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đa Dâng tại khu vực các cơ quan 
hành chính xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà - Phụ lục II-08.  

9. Dự án nâng cấp các công trình nước sinh hoạt tại Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, xã 
Rô Men và Thôn 1, Thôn 2, xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông - Phụ lục II-09. 

10. Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II Lâm Đồng - Phụ lục II-10. 

11. Dự án nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc - Phụ lục II-11. 

12. Dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu 
sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên - Phụ lục II-12. 

13. Dự án nâng cấp đường Vĩnh Ninh đi Thôn 4 (đoạn còn lại), xã Phước Cát 
2, huyện Cát Tiên - Phụ lục II-13.  

14. Dự án trồng rừng sau giải tỏa thuộc Đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng, 
ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng 
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 - Phụ lục II-14.  

Điều 3. 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 02 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, 
gồm:  

1. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Quốc Toản lên đường Yersin (hẻm 
26K, 27K đường Yersin), thành phố Đà Lạt - Phụ lục III-01. 

2. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực khóa mỏ khai thác sét tại Nhà máy 
gạch tuy-nen Thạnh Mỹ - Phụ lục II-02. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

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

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: 

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 5. 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. 
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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 6 
thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 

Trần Đức Quận 
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Phụ lục I-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI 09  

TRẠM Y TẾ XÃ VÀ MỞ RỘNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG 
 (Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch nói riêng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng mới 09 trạm y tế cấp xã: Tà Hine, Đa Quyn (huyện Đức Trọng); 
Sơn Điền, Hòa Nam, Tân Lâm (huyện Di Linh); Lộc Bắc, Lộc Tân, Lộc Lâm (huyện 
Bảo Lâm); Phước Lộc (huyện Đạ Huoai).  

- Quy mô các trạm y tế sử dụng thiết kế mẫu áp dụng cho Trạm y tế xã có quy 
mô dân số dưới 10.000 dân được phê duyệt tại Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 
08 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, với quy mô sơ bộ gồm: 
Nhà 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 214 m2, diện tích sàn khoảng 396 m2. 

- Xây dựng hạ tầng và các công trình phụ trợ: Cổng, hàng rào; lò đốt rác thải y 
tế; hầm chứa tro; bể khử trùng; giếng thấm; giếng khoan; sân đường nội bộ; nhà để xe, 
đài nước, vườn thuốc nam. 

b) Xây dựng Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Đam Rông: 

- Khối công trình chính: Nhà 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 767 m2, diện 
tích sàn khoảng 1.342 m2. 

- Xây dựng hạ tầng và các công trình phụ trợ:  Cổng, hàng rào; sân đường nội 
bộ; bể tự hoại; hành lang cầu nối có mái che. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 61.361 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện: Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh, 
Bảo Lâm và Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023./. 
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Phụ lục I-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP CHO 03 

PHÂN TRẠM Y TẾ, 52 TRẠM Y TẾ, 05 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 
VỰC VÀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch nói riêng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh. 

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp thuộc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng:  

Xây dựng hành lang nối có mái che, sảnh chờ, phòng máy chủ, nhà xe; cải tạo 
hệ thống cấp nước ngoài nhà; cải tạo nâng cấp sân đường; cải tạo khối phòng khám và 
điều trị Methadone diện tích sàn khoảng 1.339 m2. 

3.2. Cải tạo, nâng cấp 02 trạm y tế xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt: 

a) Trạm y tế xã Trạm Hành: Cải tạo khối nhà chính; cải tạo nâng cấp sân 
đường, hàng rào. 

b) Trạm y tế xã Tà Nung: Cải tạo khối nhà chính; xây dựng, cải tạo hàng rào. 

3.3. Cải tạo, nâng cấp 04 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Lạc Dương: 

a) Trạm y tế thị trấn Lạc Dương: Xây mới phòng khám truyền nhiễm cao 01 
tầng, diện tích khoảng 50 m2; cải tạo khối nhà hiện trạng; cải tạo nâng cấp sân đường, 
công trình phụ, hàng rào. 

b) Trạm y tế xã Đạ Chais: Cải tạo 03 khối nhà hiện hữu; cải tạo nâng cấp sân, 
công trình phụ, hàng rào. 

c) Trạm y tế xã Đưng K’Nớ: Cải tạo nâng cấp khối nhà chính, khối nhà công 
vụ; cải tạo nâng cấp sân đường; xây dựng mới cổng, hàng rào. 

d) Trạm y tế xã Lát: Cải tạo khối nhà chính; cải tạo nâng cấp sân đường, công 
trình phụ, cổng, hàng rào. 

3.4. Cải tạo, nâng cấp 01 phòng khám đa khoa khu vực, 01 trạm y tế xã trên địa 
bàn huyện Đơn Dương: 

a) Trạm y tế xã Ka Đô: Cải tạo, nâng cấp sân đường, mương thoát nước, công 
trình phụ; cải tạo, xây mới cổng, hàng rào, bồn hoa. 

b) Phòng khám đa khoa khu vực D’ran: Cải tạo, nâng cấp khối nhà làm việc; 
cải tạo cổng, hàng rào, mương thoát nước. 

3.5. Cải tạo, nâng cấp 02 phân trạm y tế, 10 trạm y tế xã, 02 phòng khám đa 
khoa khu vực trên địa bàn huyện Lâm Hà: 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 35 + 36/Ngày 25 - 7 - 2022 

 
85 

a) Phân trạm y tế xã Mê Linh: Cải tạo khối nhà chính; xây dựng mở rộng với 
diện tích sàn khoảng 50 m2, xây dựng sân có mái che; cải tạo, nâng cấp sân, công trình 
phụ, hàng rào. 

b) Trạm y tế xã Tân Thanh: Xây dựng mở rộng phân trạm diện tích sàn khoảng 
62 m2; xây dựng nhà xe; cải tạo cổng, hàng rào. 

c) Trạm y tế xã Đạ Đờn: Xây dựng nhà xe; cải tạo, mở rộng, nâng cấp sân, 
cổng, hàng rào, công trình phụ. 

d) Trạm y tế xã Đan Phượng: Xây dựng nhà xe; cải tạo, mở rộng, nâng cấp sân, 
cổng, hàng rào, công trình phụ. 

đ) Trạm y tế xã Tân Văn: Xây dựng nhà xe; cải tạo, mở rộng, nâng cấp sân, 
cổng, hàng rào, công trình phụ. 

e) Trạm y tế xã Mê Linh: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo cổng, hàng 
rào. 

g) Trạm y tế thị trấn Nam Ban: Xây dựng nhà xe; cải tạo, nâng cấp sân, công 
trình phụ, cổng, hàng rào. 

h) Trạm y tế thị trấn Đinh Văn: Xây dựng nhà xe; cải tạo, nâng cấp sân, công 
trình phụ; cải tạo, xây mới hàng rào. 

i) Trạm y tế xã Phú Sơn: Xây dựng nhà xe; cải tạo, nâng cấp sân, công trình 
phụ; cải tạo, xây mới cổng, hàng rào. 

k) Trạm y tế xã Nam Hà: Xây dựng nhà xe; cải tạo, nâng cấp sân, công trình 
phụ; cải tạo, xây mới cổng, hàng rào. 

l) Trạm y tế xã Gia Lâm: Xây dựng nhà xe; cải tạo, nâng cấp sân, công trình 
phụ; cải tạo, xây mới cổng, hàng rào. 

m) Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hà: Xây dựng nhà xe; cải tạo, nâng cấp 
sân, công trình phụ; cải tạo, xây mới cổng, hàng rào.  

n) Phòng khám đa khoa khu vực Nam Ban: Xây dựng mới 02 nhà xe; cải tạo, 
xây dựng sân bê tông; xây dựng mới cổng, hàng rào, bồn hoa. 

o) Phân trạm y tế R’Teng, xã Phú Sơn: Mở rộng phân trạm diện tích khoảng 51 
m2; cải tạo khối nhà hiện trạng; cải tạo, nâng cấp sân bê tông; xây dựng cổng, hàng 
rào. 

3.6. Cải tạo, nâng cấp 04 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Đam Rông: 

a) Trạm y tế xã Đạ M’Rông: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; xây dựng lò đốt 
rác thải y tế; xây dựng giếng khoan; xây dựng sân bê tông. 

b) Trạm y tế xã Đạ Long: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; sửa chữa cải tạo 
cổng, hàng rào. 

c) Trạm y tế xã Rô Men: Sửa chữa, cải tạo cổng, hàng rào, xây dựng sân bê 
tông. 

d) Trạm y tế xã Đạ Tông: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính. 

3.7. Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Hòa Bắc, huyện Di Linh: Cải tạo, nâng cấp 
khối nhà chính; cải tạo, xây dựng cổng, hàng rào. 
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3.8. Cải tạo, nâng cấp 10 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm: 

a) Trạm y tế - Phòng khám đa khoa khu vực xã Lộc Thành: Cải tạo, nâng cấp 
khối nhà chính, nhà bảo vệ; cải tạo sân đường. 

b) Trạm y tế xã Lộc Quảng: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính, nhà công vụ; xây 
dựng mở rộng nhà vệ sinh; cải tạo, xây dựng sân bê tông; xây dựng giếng khoan; làm 
mới chân sắt, bồn chứa nước. 

c) Trạm y tế xã Lộc Đức: Cải tạo nâng cấp khối nhà chính.  

d) Trạm y tế thị trấn Lộc Thắng: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; xây dựng 
mái che; làm mới chân sắt, bồn chứa nước. 

đ) Trạm y tế xã Lộc Ngãi: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo sân bê tông 
xi măng; làm mới chân sắt, bồn chứa nước. 

e) Trạm y tế xã B’Lá: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; làm mới chân sắt, bồn 
chứa nước; lắp đặt bảng tên. 

g) Trạm y tế xã Lộc Phú: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; xây dựng mái che; 
làm mới chân sắt, bồn chứa nước; cải tạo sân bê tông. 

h) Trạm y tế xã Tân Lạc: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; làm mới chân sắt, 
bồn chứa nước; cải tạo hệ thống thoát nước. 

i) Trạm y tế xã Lộc Nam: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo sân bê tông. 

k) Trạm y tế xã Lộc Bảo: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính, khối nhà công vụ. 

3.9. Cải tạo, nâng cấp 06 trạm y tế xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc: 

a) Trạm y tế xã Đại Lào: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo nâng cấp 
sân, cổng, hàng rào. 

b) Trạm y tế xã Lộc Nga: Cải tạo nâng cấp khối nhà chính. 

c) Trạm y tế phường B’Lao: Cải tạo nâng cấp khối nhà chính. 

d) Trạm y tế xã Đam B'ri: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp 
sân đường. 

đ) Trạm y tế phường Lộc Phát: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo hệ 
thống thoát nước. 

e) Trạm y tế Phường 1: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, xây dựng 
cổng, hàng rào, bảng hiệu. 

3.10. Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai: Cải tạo, 
nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp, xây dựng cổng, hàng rào; lắp đặt bồn nước 
và chân bồn; lắp đặt bảng tên. 

3.11. Cải tạo, nâng cấp 02 phân trạm, 04 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Đạ 
Tẻh: 

a) Trạm y tế xã Đạ Lây: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính, nhà tiêm chủng; cải 
tạo, nâng cấp sân đường, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng kè chắn đất; lắp đặt 
bồn nước và chân bồn; thay bảng tên, lắp đèn năng lượng mặt trời. 
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b) Trạm y tế xã Triệu Hải: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính, khối nhà phụ trợ; 
cải tạo, nâng cấp sân đường, cổng, hàng rào, công trình phụ; lắp đặt bảng tên Trạm, 
lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. 

c) Trạm y tế xã An Nhơn: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp 
sân đường, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng lò đốt rác; xây dựng nhà xe, lắp 
đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. 

d) Trạm y tế xã Quảng Trị: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp 
sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; lắp đặt bồn nước và chân bồn; lắp đặt bảng 
tên Trạm; lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; nâng cấp lò đốt rác. 

đ) Phân trạm y tế Tôn K’Long: Cải tạo, nâng cấp sân đường, nhà xe, công trình 
phụ, hàng rào; xây dựng lò đốt hủy bông băng; lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt 
trời. 

e) Phân trạm y tế Đạ Nhar: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp 
sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; xây dựng nhà xe; lắp bảng tên; lắp đèn 
chiếu sáng năng lượng mặt trời. 

3.12. Cải tạo, nâng cấp 02 phân trạm y tế, 05 trạm y tế xã, 02 phòng khám đa 
khoa khu vực trên địa bàn huyện Cát Tiên: 

a) Phòng khám đa khoa khu vực Gia Viễn: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; 
cải tạo, nâng cấp sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; lắp đặt bồn nước và chân 
bồn; lắp đặt bảng tên. 

b) Phòng khám đa khoa khu vực Phước Cát: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; 
cải tạo, nâng cấp sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; lắp dựng bảng tên. 

c) Trạm y tế xã Đồng Nai Thượng: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, 
nâng cấp sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; lắp đặt bồn nước và chân bồn; 
lắp đặt bảng tên. 

d) Trạm y tế xã Nam Ninh: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp 
sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; lắp đặt bồn nước và chân bồn. 

đ) Trạm y tế xã Quảng Ngãi: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng 
cấp sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; xây dựng nhà xe; lắp đặt bồn nước và 
chân bồn. 

e) Trạm y tế xã Đức Phổ: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng cấp 
sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước; xây dựng nhà xe, 
công trình phụ trợ; san lấp mặt bằng, xây dựng kè đá; lắp đặt bảng tên. 

g) Trạm y tế xã Phước Cát 2: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; cải tạo, nâng 
cấp sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; lắp đặt bồn nước và chân bồn; lắp đặt 
bảng tên. 

h) Phân trạm y tế Thôn 3, xã Phước Cát 2: Cải tạo, nâng cấp khối nhà chính; 
cải tạo, nâng cấp sân đường, công trình phụ, cổng, hàng rào; xây dựng nhà xe; xây 
dựng lò đốt rác; xây dựng giếng khoan. 

i) Phân trạm y tế Thôn 4, xã Phước Cát 2: Xây dựng khối nhà cao 01 tầng, diện 
tích sàn khoảng 157 m2; cải tạo, nâng cấp sân đường; xây dựng cổng, hàng rào, hệ 
thống thoát nước; san lấp mặt bằng, xây dựng kè đá; xây dựng lò đốt rác; lắp đặt bồn 
nước và chân bồn; xây dựng bể chứa nước thải y tế. 
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4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 60.197 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các 
huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, 
Đạ Tẻh, Cát Tiên. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023./. 
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Phụ lục I-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN MUA SẮM TRANG  

THIẾT BỊ Y TẾ CHO 72 TRẠM Y TẾ, 05 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 
VỰC, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG VÀ TRUNG TÂM KIỂM 

SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch nói riêng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung. 

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế. 

3. Quy mô đầu tư: 

Mua sắm các thiết bị y tế cho 72 trạm y tế, 05 phòng khám đa khoa khu vực, 
Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng: 
Danh mục chi tiết các thiết bị y tế và đơn vị thụ hưởng theo Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 57.542 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm  2022 
của Chính phủ. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, 
Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023./. 
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DANH MỤC  
MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO 72 TRẠM Y TẾ, 05 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC,  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG VÀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Đính kèm Phụ lục I-03 kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND  

ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Đơn vị thụ hưởng 

STT Tên thiết bị y tế 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Trung 
tâm Kiểm 
soát bệnh 

tật 

TTYT 
thành 
phố  

Đà Lạt 

TTYT 
huyện 
Lạc 

Dương 

TTYT 
huyện 
Đơn 

Dương 

TTYT 
huyện 
Lâm 
Hà 

TTYT 
huyện 
Đam 
Rông 

TTYT 
huyện 

Di 
Linh 

TTYT 
huyện 
Bảo 
Lâm 

TTYT 
huyện 

Đạ 
Huoai 

1 Bàn tiểu phẫu  cái       13      4   1   5 3   

2 
Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi 
(bộ đặt nội khí quản)   bộ         5            5       

3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu  bộ         4      2         2   
4 Bơm tiêm điện  cái         2              2     
5 Đèn Clar  cái         1            1       

6 
Đèn quang trùng hợp (đèn 
trám quang trùng hợp 
không dây)  

cái         1            1       

7 Doppler tim thai  cái       10      2 2     5 1   

8 
Dụng cụ tập khớp vai (bộ 
tập quay khớp vai)  cái         1            1       

9 
Ghế tập cơ đùi cơ động 
(ghế tập cơ tứ đầu đùi)  

cái 
        1            1       

10 Giường bệnh các loại  cái       15            15       
11 Giường điện đa năng  cái         4            4       

12 Hệ thống khí sạch áp lực dương 
hệ 

thống 
        1            1       
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Đơn vị thụ hưởng 

STT Tên thiết bị y tế 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Trung 
tâm Kiểm 
soát bệnh 

tật 

TTYT 
thành 
phố  

Đà Lạt 

TTYT 
huyện 
Lạc 

Dương 

TTYT 
huyện 
Đơn 

Dương 

TTYT 
huyện 
Lâm 
Hà 

TTYT 
huyện 
Đam 
Rông 

TTYT 
huyện 

Di 
Linh 

TTYT 
huyện 
Bảo 
Lâm 

TTYT 
huyện 

Đạ 
Huoai 

13 Hệ thống khí y tế trung tâm  
hệ 

thống 
        1            1       

14 
Hệ thống X-Quang KTS 
(DR) (Máy X-Quang kỹ 
thuật số chụp tổng quát)  

hệ 
thống 

        6        2 1 1 2     

15 Huyết áp tự động  cái       57    16   10   1 19 5 6 
16 Kính hiển vi  cái         3        1     2     
17 Máy điện tim (3 kênh)  máy       11          2   9     

18 
Máy đo bụi toàn phần, bụi 
hô hấp  

máy         1  1                 

19 Máy đo chức năng hô hấp máy         1            1       

20 
Máy đo phóng xạ (bức xạ 
ion)  

máy         1  1                 

21 Máy đo rung theo dải tần  máy         1  1                 
22 Máy đo SPO2 cầm tay  máy       35      4       18 6 7 
23 Máy đo SPO2 loại để bàn  máy       18    16           2   
24 Máy giặt ≥ 30 kg  máy         1            1       

25 
Máy khử khuẩn buồng bệnh 
(máy phun khử trùng)  máy         1            1       

26 
Máy lấy mẫu khí lưu lượng 
thấp 0,1-0,5 lít/phút  máy         2  2                 

27 
Máy phân tích huyết học 
(máy huyết học tự động 18 
- 20 thông số)  

máy         1            1       
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Đơn vị thụ hưởng 

STT Tên thiết bị y tế 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Trung 
tâm Kiểm 
soát bệnh 

tật 

TTYT 
thành 
phố  

Đà Lạt 

TTYT 
huyện 
Lạc 

Dương 

TTYT 
huyện 
Đơn 

Dương 

TTYT 
huyện 
Lâm 
Hà 

TTYT 
huyện 
Đam 
Rông 

TTYT 
huyện 

Di 
Linh 

TTYT 
huyện 
Bảo 
Lâm 

TTYT 
huyện 

Đạ 
Huoai 

28 
Máy siêu âm tổng quát 
(máy siêu âm chẩn đoán 
xách tay siêu âm màu)  

máy       18      4   3 1 10     

29 Máy tạo oxy  máy         1            1       

30 
Máy theo dõi bệnh nhân 5 
thông số  máy         3      0     1 2     

31 
Máy thở xâm nhập và 
không xâm nhập - Máy thở 
di động  

máy         1            1       

32 Máy truyền dịch  máy         2      0       2     

33 
Máy xét nghiệm H.pylori 
qua hơi thở  

máy         2      0     1 1     

34 Nồi hấp tiệt trùng 30-50 lít  cái       13    8             5 

35 
Thanh song song inox (bộ 
thanh song song tập phục 
hồi chức năng chuyên dụng)  

bộ         1            1       

36 Tủ hút xử lý bệnh phẩm  cái         1  1                 
37 Tủ sấy khô (33 - 160 lít)  cái       10    6   4           
38 Tủ vắc xin chuyên dụng  cái         4                  4 
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Phụ lục I-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CÁC HỒ CHỨA NƯỚC: ĐANKIA,  
LA ÒN, KON RUM, TÀ NUNG, MA ĐANH, THÔN 3-4 XÃ TÂN CHÂU  

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa các hồ: 
Đankia (huyện Lạc Dương); La Òn, Kon Rum (huyện Di Linh); Tà Nung (thành phố 
Đà Lạt), Ma Đanh (huyện Đơn Dương), Thôn 3-4 xã Tân Châu (huyện Di Linh). 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn tỉnh. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Nâng cấp, sửa chữa hồ Đankia, huyện Lạc Dương: 

a) Đập đất:  

- Đỉnh đập: Gia cố đỉnh đập bằng bê tông xi măng trên nền cấp phối cũ của 
đập; bề rộng đỉnh đập sau khi hoàn thiện là 7,5 mét; bổ sung gờ chắn đỉnh đập bằng bê 
tông xi măng. 

- Mái thượng lưu: Bóc bỏ đá lát khan tại mái thượng lưu đập, tận dụng để gia 
cố chân thượng lưu. Chỉnh sửa mái thượng lưu, lát mái thượng lưu bằng tấm đan bê 
tông cốt thép, dưới tấm đan là lớp đá dăm lọc và lớp cát lọc.   

- Mái hạ lưu: Đắp áp trúc mái hạ lưu đập, làm mới rãnh thoát nước mái đập, 
sửa chữa đống đá thoát nước chân đập.  

b) Tràn xả lũ: Phá dỡ cửa vào tràn, tường hai bên thân tràn bằng đá xây đã bị 
hư hỏng, sụt lún thay thế bằng bê tông cốt thép. Phần ngưỡng tràn và bể tiêu năng 
được gia cố bọc bằng bê tông cốt thép. 

3.2. Nâng cấp, sửa chữa hồ Kon Rum, huyện Di Linh: 

a) Đập đất:  

- Đỉnh đập: Gia cố đỉnh đập bằng bê tông xi măng, bổ sung gờ chắn đỉnh đập 
bằng bê tông xi măng.  

- Mái thượng lưu: Phá dỡ đá lát khan mái thượng lưu bị sụt lún, hư hỏng thay 
thế gia cố bằng tấm đan bê tông cốt thép, dưới tấm đan là lớp đá dăm lọc và lớp cát 
lọc.  

- Mái hạ lưu: Sửa chữa mái đập hạ lưu và đống đá thoát nước. 

b) Cống lấy nước: Phá dỡ cống cũ bị hư hỏng làm cống mới bằng ống thép 
D400 mm bọc bê tông cốt thép và van điều tiết hạ lưu.  

c) Tràn xả lũ: Sửa chữa cải tạo tràn xả lũ để đảm bảo an toàn và thoát lũ. 

3.3. Nâng cấp, sửa chữa hồ La Òn, huyện Di Linh: 

a) Đập đất: Gia cố đỉnh đập bằng bê tông xi măng, bổ sung gờ chắn đỉnh đập 
bằng bê tông xi măng. Mái thượng lưu sửa chữa thay thế những tấm đan bị hư hỏng. 
Sửa chữa mái đập hạ lưu và đống đá thoát nước. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 35 + 36/Ngày 25 - 7 - 2022 

 
94 

b) Cống lấy nước: Phá dỡ cống cũ bị hư hỏng làm cống mới bằng ống thép 
D600 mm bọc bê tông cốt thép và van điều tiết hạ lưu.  

c) Tràn xả lũ: Sửa chữa tràn xả lũ và bổ sung cầu công tác qua tràn để đảm bảo 
an toàn và thoát lũ. 

3.4. Nâng cấp, sửa chữa hồ Tà Nung, thành phố Đà Lạt: 

a) Đập đất:  

- Đỉnh đập: Mở rộng theo quy định; gia cố đỉnh đập bằng bê tông xi măng; phá 
dỡ tường chắn sóng bằng đá xây bị hư hỏng thay thế bằng bê tông cốt thép, bổ sung 
gờ chắn bánh hạ lưu bằng bê tông xi măng. 

- Mái thượng lưu đập: Bóc bỏ lớp phong hóa và đắp áp trúc theo mặt cắt thiết 
kế, gia cố mái thượng lưu bằng tấm bê tông cốt thép, dưới tấm đan là lớp đá dăm lọc 
và lớp cát lọc.  

- Mái hạ lưu đập: Đắp áp trúc mái hạ lưu đập đảm bảo theo mặt cắt thiết kế; 
làm mới rãnh thoát nước mái đập; làm đống đá tiêu nước kết hợp lát khan hạ lưu; xử 
lý chống thấm thân đập. 

b) Tràn xả lũ: Phá bỏ cửa vào tràn cũ, thân tràn và một đoạn dốc nước bằng đá 
xây kết hợp với bê tông bị hư hỏng làm thay thế bằng bê tông cốt thép. Làm lan can 
bảo vệ hai bên dốc nước và bể tiêu năng  

c) Cống lấy nước: Phá bỏ xi phông tạm bằng ống thép D200 mm và làm thay 
thế bằng cống dưới đập có kết cấu ống thép tròn D400 mm bên ngoài bọc bê tông cốt 
thép và nhà van điều tiết hạ lưu cống; sửa chữa đoạn kênh dẫn bằng ống thép D200 
mm bị han gỉ để cấp nước tưới hạ lưu. 

d) Đường quản lý, vận hành: Bổ sung rãnh thoát nước mưa vai đồi bằng bê 
tông xi măng; làm hộ lan bảo vệ phía taluy âm. 

3.5. Nâng cấp, sửa chữa hồ Ma Đanh, huyện Đơn Dương: 

a) Xử lý khoan phụt chống thấm cho đập đất để đảm bảo an toàn, ổn định đập.  

b) Sửa chữa đập, gia cố mái hạ lưu và mương thoát nước và đống đá tiêu nước 
hạ lưu. 

c) Đường quản lý vận hành: Nâng cấp đường quản lý vận hành giao nông thôn 
loại B, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng; nền đường rộng 04 mét; mặt đường 
rộng 03 mét; lề đường hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét. 

3.6. Nâng cấp, sửa chữa hồ Thôn 3-4 xã Tân Châu, huyện Di Linh: 

a) Đập đất: 

- Đỉnh đập: Gia cố đỉnh đập bằng bê tông xi măng; phá dỡ làm lại gờ chắn đỉnh 
đập bằng bê tông xi măng. 

- Mái thượng lưu: Phá dỡ tấm lát bị hư hỏng làm thay thế bằng tấm đan bê tông 
cốt thép.  

- Mái hạ lưu: Làm hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu và sửa chữa lại đống đá 
tiêu nước kết hợp lát khan tại chân đập. 

b) Cống lấy nước: Sửa chữa nhà tháp van hạ lưu và kênh dẫn sau cống.  
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c) Khoan phụt xử lý thấm thân đập. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 76.000 triệu đồng.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, 
Đơn Dương, Di Linh. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023./. 
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Phụ lục II-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN LẠC DƯƠNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà thiếu nhi cấp huyện đồng bộ, hiện 
đại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng, bồi dưỡng năng 
khiếu cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Lạc Dương; 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 Lạc Dương. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng khối nhà thiếu nhi cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.287 
m2, diện tích sàn khoảng 3.100 m2 gồm: 06 phòng hành chính; 01 thư viện; 01 sân 
khấu và hội trường 250 chỗ; 14 phòng học đa chức năng; 02 phòng thể thao đa năng; 
các phòng phụ trợ: phòng y tế, phòng vệ sinh, phòng giáo viên, sảnh, phòng khách, 
phòng truyền thống. 

- Xây dựng bể bơi diện tích khoảng 415 m2 và sân khởi động diện tích khoảng 
400 m2. 

- Khối phụ trợ: 02 nhà bảo vệ cao 01 tầng, diện tích xây dựng 10 m2/nhà; sân 
thể thao đa năng diện tích khoảng 1.300 m2; nhà để xe cao 01 tầng, diện tích khoảng 
100 m2; nhà phục vụ bể bơi cao 01 tầng, diện tích khoảng 104 m2. 

- Hạ tầng: Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, sân đường nội bộ, cổng, hàng rào, kè đá. 

- San gạt tạo mặt bằng diện tích khoảng 7.658 m2. 

- Mua sắm thiết bị: Theo danh mục đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 47.680 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 9.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư:  

a) Ngân sách cấp tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025: 38.680 triệu đồng;  

b) Ngân sách huyện Lạc Dương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025: 9.000 triệu đồng. 

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

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025./. 
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DANH MỤC ĐẦU TƯ  
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN LẠC DƯƠNG 

(Đính kèm Phụ lục II-01 kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND  
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
I Phòng hành chính và các phòng phụ trợ (09 phòng)   
1 Ghế ngồi làm việc sắt nhựa - simili  cái 64 
2 Bàn làm việc gỗ 2 ngăn kéo bộ 05 
3 Tủ gỗ kính bộ 18 
4 Bảng thông báo simili + mica bộ 07 
5 Quầy lễ tân, ghi danh bộ 01 
6 Bàn làm việc gỗ 1 ngăn kéo bộ 07 
7 Salon tiếp khách simili + bàn kính 5 ghế ngồi bộ 02 
8 Bàn gỗ ôvan bộ 01 

9 Bàn gỗ 1,2x5x0,8m bộ 01 
II Phòng học đa năng (14 phòng)   
1 Ghế ngồi sắt nhựa - simili cái 254 
2 Bàn gỗ 1,6x0,8x0,8m bộ 10 
3 Tủ gỗ kính bộ 18 
4 Bàn gỗ 1 ngăn kéo bộ 101 
5 Bảng thông báo simili + mica bộ 13 
6 Bàn gỗ kết hợp ghế simili + sắt xếp bộ 92 
7 Bệ nhạc cụ gỗ bộ 07 

8 Máy chiếu và màn hình bộ 01 

9 Hệ thống âm thanh phòng chiếu phim bộ 01 

III Hội trường, sân khấu   
1 Ghế ngồi cái 252 

2 Màn sân khấu nhung m2 280 

3 Nền sân khấu Packe gỗ, khung sắt hộp mạ kẽm m2 180 

4 Ánh sáng + trần + tường + giải lao bộ 01 

5 Ánh sáng biểu diễn cơ bản bộ 01 

6 Âm thanh phòng biểu diễn cơ bàn bộ 01 

7 Ốp tường lamri gỗ thông dày 2cm m2 120 

8 
Các bức ngăn nhẹ thay quần áo chuẩn bị biểu diễn, bàn 
trang điểm, gương… 

bộ 01 

9 Hệ thống khung treo bộ 01 

10 Cửa đi chính phòng khán giả, simili + gỗ + thép bộ 02 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
11 Hệ thống quạt thông gió toàn bộ bô 01 

IV Phòng thư viện, đọc sách   
1 Ghế ngồi cái 20 

2 Bàn đọc sách bộ 09 

3 Tủ gỗ kính bộ 16 

4 Quầy thủ thư bộ 01 

5 Bảng thông báo simili + mica bộ 01 

V Phòng thể thao đa năng (02 phòng)   
1 Ghế ngồi sắt nhựa - simili cái 20 

2 Bàn làm việc gỗ 1 ngăn kéo bộ 03 

3 Tủ gỗ kính bộ 06 

4 Gương soi m2 80 

5 Thảm cao su dầy 2cm lớp 1 m2 200 

6 Thảm cao su 5cm lớp 2 m2 20 

7 Âm thanh phòng tập bộ 01 

8 Bảng thông báo simili + mica bộ 02 

9 Bộ thể dục dụng cụ bộ 01 

10 Bộ dụng cụ lưới học cầu lông bộ 02 

11 Bàn bóng bàn di động bộ 02 

12 Dụng cụ cơ bản các môn thể thao trong nhà bộ 01 
VI Dụng cụ ngoài trời   
1 Dụng cụ xào đơn thép, nhựa bộ 02 

2 Dụng cụ xào kép thép, nhựa bộ 02 

3 Đu quay trẻ em D=6m 08 chỗ bộ 01 

4 Cầu tuột trẻ em 2 hướng cao 1,6m bộ 01 

5 Bập bênh nhựa bộ 01 

6 Xích đu trẻ em bộ 01 

7 Cầu môn bóng rổ (2 khung) bộ 01 

8 
Khung thành bóng nén di chuyển cơ động chuyên dụng (2 
khung thành) 

bộ 01 

9 
Trụ và lưới bóng chuyền + ghế trọng tài chuyên dụng di 
động 

bộ 01 

10 
Máy cơ khí đi bộ, chạy, lắc, nâng… lắp ngoài trời để tập 
thể dục 

bộ 06 

VII Bể bơi   
1 Thiết bị hồ bơi hệ thống 01 
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Phụ lục II-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 

VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU QUY HOẠCH TRUNG TÂM HÀNH 
CHÍNH, QUẢNG TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để khai thác hiệu quả quỹ đất có giá trị thương mại cao 
nhằm tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất; đáp ứng nhu cầu đất ở của 
nhân dân trên địa bàn, sắp xếp lại trụ sở các cơ quan hành chính, hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt, chỉnh trang đô thị góp phần để huyện Đức 
Trọng đảm bảo các tiêu chí trở thành thị xã và đạt tiêu chí đô thị loại III trong giai 
đoạn 2020 - 2025; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước theo Đề án khai thác quỹ đất 
tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương.  

2. Phân chia dự án thành phần: 

a) Dự án thành phần 1: Bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

b) Dự án thành phần 2: Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

3. Chủ đầu tư:  

a) Dự án thành phần 1: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng. 

b) Dự án thành phần 2: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công 
cộng huyện Đức Trọng. 

4. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.  

4.1. Dự án thành phần 1: Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng giao 
thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức 
Trọng do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng thực hiện theo Đề án đã 
được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 407/QĐ-UBND ngày 
11 tháng 3 năm 2022. 

4.2. Dự án thành phần 2: Xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu 
Trung tâm hành chính, Quảng trường huyện Đức Trọng; bao gồm 13 hạng mục với 
phạm vi và quy mô từng hạng mục như sau: 

4.2.1. Phần kỹ thuật chung: 

- Kết cấu mặt đường: Loại cấp cao A1 với Eyc ≥133 Mpa. 

- Bố trí hệ thống cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống 
thoát nước thải, hệ thống cấp điện, cấp nước trong phạm vi vỉa hè dọc hai bên 
tuyến. 

- Xây dựng hào kỹ thuật trong phạm vi vỉa hè dọc hai bên tuyến để bố trí 
đường dây điện lực, đường dây thông tin liên lạc; hệ thống an toàn giao thông... 

4.2.2. Phần kỹ thuật chi tiết từng hạng mục: 

a) Xây dựng đường Trần Phú nối dài: Điểm đầu (Km0+0) tại vị trí nút giao 
đường Trần Phú và đường Trần Bình Trọng; điểm cuối (Km1+850) kết nối vào đường 
ĐH.1 hiện trạng, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.850 mét. 
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- Cấp kỹ thuật: Đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 50 km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 23 mét; mặt đường rộng 14 mét (mỗi 
bên 07 mét); dải phân cách giữa rộng 01 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04 mét. 

b) Xây dựng đường Bà Triệu: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Lê Hồng Phong, 
điểm cuối (Km1+400) giao đường trục 12-46, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.400 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 50 km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 23 mét; mặt đường rộng 15 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 04 mét. 

c) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B và khu D: Diện tích 14,40 ha (bao gồm 
diện tích đường giao thông); phía Đông giáp đường Bà Triệu, phía Tây giáp  đường 
trục 40-54, phía Bắc giáp với đường vào Trường THPT Lương Thế Vinh hiện trạng 
(trục 16-39), phía Nam giáp đường Trần Phú nối dài. 

c1) Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Gồm 09 tuyến đường đô thị nội bộ 
với tổng chiều dài khoảng 2.840 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang:  

+ Đoạn trục 16-39 (đường vào Trường THPT Lương Thế Vinh): Nền đường 
rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét. Hiện trạng 
đã đầu tư nền mặt đường, thoát nước, chiếu sáng; thiết kế bổ sung các hạng mục còn 
thiếu như hào kỹ thuật, cấp điện, cấp nước,... 

+ Các tuyến đường còn lại (trục 7.1-39.1; 7-38; 6.2-16.3; 6.6-6.9; 6.1-16.2; 6.4-
16.1; 6.3-8.1; 6.8-7.5): Nền đường rộng 15 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa hè hai 
bên, mỗi bên rộng 04 mét. 

c2) Phần san nền khu vực: 

Tổng diện tích san nền là 9,42 ha, bao gồm 2 khu vực: 

- Khu B bao gồm 05 khu đất từ B1 đến B5, với diện tích khoảng 3,705 ha; 

- Khu D bao gồm 09 khu đất từ D1 đến D9, với diện tích khoảng 5,713 ha. 

d) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu C: Diện tích khoảng 5,84 ha (bao gồm đường 
giao thông); phía Đông giáp đường Bà Triệu, phía Tây giáp đường trục 34-35 (giáp 
Trường THPT Lương Thế Vinh); phía Bắc giáp đường trục 18-35 (giáp Nhà thiếu nhi 
huyện Đức Trọng); phía Nam giáp đường trục 16-39 (đường vào Trường THPT 
Lương Thế Vinh) hiện trạng. 

d1) Phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Gồm 06 tuyến đường đô thị nội bộ, 
với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.120 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang:  

+ Đường trục 18-35, trục 34-35: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 
mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

+ Các tuyến đường còn lại (trục 16.1-18.1; 16.2-18.2; 16.3-18.3; 16.4-16.5): 
Nền đường rộng 15 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04 mét. 
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d2) Phần san nền khu vực: 

Tổng diện tích san nền khu C khoảng 4,155 ha, gồm 5 khu đất từ C1 đến C5. 

đ) Xây dựng đường trục 12-46: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Bà Triệu; điểm 
cuối (Km1+230) giao đường trục 11-46; tổng chiều dài tuyến khoảng 1.230 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 17 mét; mặt đường rộng 08 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 4,5 mét.  

e) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu E: Diện tích khoảng 8,25 ha (bao gồm đường 
giao thông); phía Đông giáp đường trục 7-57 (giáp Trung tâm hành chính - Quảng 
trường huyện), phía Tây giáp đường trục 40-54; phía Bắc giáp đường Trần Phú nối 
dài; phía Nam giáp đường trục 14-44. 

e1). Phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Gồm 06 tuyến đường đô thị nội bộ, 
với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.550 mét.  

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang:  

+ Đường trục 7-57: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa hè hai 
bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

+ Các tuyến đường còn lại (trục 7.1-57.1; 58.2-58.3; 58-51.2; 57.4-51.1; 57.2-
57.3): Nền đường rộng 15 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 
04 mét. 

e2) Phần san nền khu vực: Tổng diện tích san nền khu E là 6,185 ha, gồm 08 
khu đất từ E1 đến E8. 

g) Xây dựng đường trục 10-47: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Trần Phú nối 
dài, điểm cuối (Km0+893) giao đường trục 12-46; tổng chiều dài tuyến khoảng 890 
mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

h) Xây dựng đường trục 40-54: Điểm đầu (Km0+0) giao đường ĐH.1 hiện 
trạng, điểm cuối (Km1+160) giao đường trục 12-46; tổng chiều dài tuyến khoảng 
1.160 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

i) Xây dựng đường trục 14-44: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Bà Triệu, điểm 
cuối (Km1+210) giao đường trục 11-46; tổng chiều dài tuyến 1.210 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  
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- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

k) Xây dựng đường trục 35-37 và đường trục 19-36: Tổng chiều dài tuyến 
khoảng 690 mét, gồm: 

- Đường trục 35-37: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Lê Hồng Phong, điểm 
cuối (Km0+268) giao đường Trần Phú nối dài; chiều dài tuyến 268 mét. 

- Đường trục 19-36: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Bà Triệu, điểm cuối 
(Km0+418,3) giao đường trục 35-37; chiều dài tuyến khoảng 418 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

l) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu A: Diện tích 1,96 ha (bao gồm diện tích 
đường giao thông).  

l1) Phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Gồm 04 tuyến đường đô thị nội bộ, với 
tổng chiều dài khoảng 772 mét, trong đó: 

- Đường trục 9-41: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Trần Phú nối dài, điểm cuối 
(Km0+263) giao đường ĐH.1; chiều dài tuyến khoảng 263 mét. 

- Đường trục 42-43: Điểm đầu (Km0+0) giao đường trục 9-41, điểm cuối 
(Km0+411,6) giao đường ĐH.1; chiều dài tuyến khoảng 412 mét. 

- Đường trục 10-42.1 và tuyến 10.1-42.2: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Trần 
Phú nối dài, điểm cuối giao đường trục 42-43; tổng chiều dài 02 tuyến khoảng 97 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang:  

+ Đường trục 9-41 và trục 42-43: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 
mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

+ Tuyến 10-42.1 và tuyến 10.1-42.2: Nền đường rộng 15 mét; mặt đường rộng 
07 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 04 mét. 

l2) Phần san nền khu vực 

Tổng diện tích san nền khu A là 1,157 ha, gồm 02 khu đất từ A1 đến A2. 

m) Xây dựng đường trục 15-58: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Bà Triệu, điểm 
cuối (Km0+430) giao đường trục 7-57; tổng chiều dài tuyến khoảng 430 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

n) Xây dựng đường trục 13-49, trục 45-48 và trục 55-56, tổng chiều dài tuyến 
khoảng 1.490 mét, gồm: 

- Đường trục 13-49: Điểm đầu (Km0+0) giao đường Bà Triệu, điểm cuối 
(Km0+877,5) giao đường trục 10-47, chiều dài khoảng 877 mét. 

- Đường trục 45-48: Điểm đầu (Km0+0) giao đường trục 10-47, điểm cuối 
(Km0+333) giao đường trục 11-46, chiều dài khoảng 333 mét. 
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- Đường trục 55-56: Điểm đầu (Km0+0) giao đường trục 13-49, điểm cuối 
(Km0+276,5) giao đường trục 12-46, chiều dài khoảng 276 mét. 

- Cấp kỹ thuật: Đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 30 km/h.  

- Quy mô mặt cắt ngang: Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa 
hè hai bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

5. Nhóm dự án: Nhóm B. 

6. Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.131.058 triệu đồng, trong đó: 

a) Dự án thành phần 1: 290.982 triệu đồng; 

b) Dự án thành phần 2: 840.076 triệu đồng. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu qua đấu giá quyền sử dụng đất từ quỹ đất 
20,91 ha theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.  

Riêng hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước, Ủy ban nhân 
dân huyện Đức Trọng thỏa thuận với ngành điện, ngành nước để đầu tư theo quy định.  

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

9. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025.  

10. Các nội dung khác: Trong giai đoạn lập dự án đầu tư, chủ đầu tư phải thực 
hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định./.  
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Phụ lục II-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG QUẢNG TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC TRỌNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đẩy nhanh tốc độ chỉnh trang và phát triển đô thị 
theo hướng đô thị thông minh, đô thị sinh thái, đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt văn 
hóa của người dân và một công trình tạo điểm nhấn khu vực trung tâm 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. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

- Xây dựng sân Quảng trường, sân diễu hành: Diện tích khoảng 39.162 m2 (bao 
gồm: sân lát đá với diện tích khoảng 32.865 m2 và lát gạch Terazzo với diện tích 
khoảng 6.297 m2) 

- Xây dựng khán đài, khu thương mại dịch vụ kết hợp vệ sinh công cộng: Diện 
tích khoảng 2.961 m2; mặt khán đài lát đá: Diện tích khoảng 3.811 m2. 

- Khu bãi đỗ xe: Diện tích khoảng 2.000 m2. 

- Trụ cờ cao khoảng 21 mét. 

- Đài phun nước: Diện tích khoảng 314 m2. 

- Khu công viên cây xanh, thảm cỏ: Diện tích khoảng 20.886 m2.  

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 93.000 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu qua đấu giá quyền sử dụng đất từ quỹ đất 
20,91 ha theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.  

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

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

9. Các nội dung khác: Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân 
huyện Đức Trọng tiếp tục rà soát trên cơ sở tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt và 
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 
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Phụ lục II-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG  

BÃI ĐẬU XE TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết nhu cầu đậu, đỗ xe của người dân, doanh 
nghiệp khi đến liên hệ công tác và thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm 
hành chính tỉnh Lâm Đồng. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng bãi đậu xe ô tô công suất 75 chỗ; diện tích khoảng 1.246 m2; kết cấu 
bê tông xi măng trên lớp giấy dầu và cấp phối đá dăm; viền phân chia chỗ đậu bằng đá 
granite. 

- Bãi đậu xe máy công suất 250 chỗ; diện tích khoảng 580 m2; kết cấu gạch tự 
chèn trên lớp đệm cát, cấp phối đá dăm. 

- Sân đường: Diện tích khoảng 753 m2; kết cấu bê tông xi măng trên lớp đệm 
giấy dầu, cấp phối đá dăm. 

- Hệ thống thoát nước; barrie tự động; hàng rào trụ sắt và xích; bồn cây bó vỉa; 
hệ thống chiếu sáng; bốt bảo vệ. 

- Thiết bị: 21 bộ camera hồng ngoại ngoài trời. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.900 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần 
Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023./. 
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Phụ lục II-05 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ TIẾP 

CÔNG DÂN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng, phục vụ công tác tổ chức 
tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

- Tháo dỡ công trình cũ: khối làm việc diện tích khoảng 260 m2; khối phụ trợ 
diện tích khoảng 31 m2; nhà để xe diện tích khoảng 25 m2. 

- Xây dựng mới khối làm việc và tiếp công dân cao 03 tầng (01 tầng hầm, 01 
tầng trệt và 01 tầng lầu); diện tích xây dựng khoảng 300 m2; diện tích sàn khoảng 936 
m2. 

- Xây dựng, cải tạo cổng, hàng rào, sân đường nội bộ: cổng, hàng rào dài 
khoảng 131 mét; sân vườn, khuôn viên với diện tích khoảng 330 m2. 

- Mua sắm thiết bị nội thất, trang thiết bị nghe nhìn, thiết bị an ninh, phòng 
cháy chữa cháy và thiết bị dự phòng kỹ thuật: Theo danh mục đính kèm.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 20.300 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Số 03 Chu Văn An, Phường 3, thành phố Đà 
Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2025./.  
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DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG 
TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  

(Đính kèm Phụ lục II-05 kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND  
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
I PHÒNG LÀM VIỆC - VĂN THƯ - HƯỚNG DẪN phòng 05 
1 Tủ tài liệu 3 buồng (3 tủ/phòng) cái 15 
2 Bàn làm việc (4 bàn/phòng) cái 20 
3 Ghế ngồi làm việc (4 ghế/phòng) cái 20 
4 Tủ công văn đi đến 2 buồng (2 Tủ/phòng) cái 10 
5 Máy hủy tài liệu (1 máy/phòng) cái 05 
6 Bảng công tác lớn 60x100 (1 bảng/phòng) cái 05 
7 Máy vi tính để bàn (4 máy/phòng) bộ 20 
8 Máy in Canon LBP 226DW (1 máy/phòng) cái 05 
9 Điện thoại bàn (1 máy/phòng) cái 05 

10 Máy sưởi điện hồng ngoại (1 máy/phòng) cái 05 
11 Két sắt (Phòng văn thư - hướng dẫn) cái 01 
12 Máy photo lớn (Phòng văn thư - hướng dẫn) cái 01 
13 Máy scan Plustek SmartOffice PN30U (1 máy/phòng) cái 01 
II PHÒNG TIẾP DÂN NHỎ phòng 02 
1 Bàn tiếp dân (1 bàn/phòng) cái 02 
2 Máy vi tính để bàn (1 máy/phòng) bộ 02 
3 Ghế ngồi (10 ghế/phòng) cái 20 
4 Máy sưởi điện hồng ngoại (1 máy/phòng) cái 02 
5 Tủ tài liêu 3 buồng (2 Tủ/phòng) cái 04 
6 Kệ nước (1 cái/phòng) cái 02 

III PHÒNG BẾP - PHỤC VỤ phòng 01 
1 Bàn ăn lớn cái 01 
2 Ghế ngồi cái 10 
3 Tủ bếp cái 02 
4 Tủ lạnh cái 01 

IV PHÒNG HỌP phòng 01 
1 Bàn họp lớn gỗ tự nhiên cái 01 
2 Ghế ngồi phòng họp bọc nỉ cái 30 
3 Thiết bị âm thanh họp trực tuyến hệ thống 01 
4 Máy vi tính để bàn  bộ 02 
5 Máy chiếu (bao gồm màn chiếu) bộ 01 
6 Bục phát biểu gỗ tự nhiên  cái 01 
7 Ti vi Màn hình Led cái 02 
8 Hệ thống điều hòa không khí hệ thống 01 
9 Bục Bác Hồ cái 01 

10 Tượng Bác Hồ cái 01 
11 Thảm sàn 40 m2 m2 40 
12 Phông màn trang trí m2 15 
V PHÒNG TRƯỞNG BAN phòng 01 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
1 Bàn làm việc gỗ cái 01 
2 Ghế làm việc cái 01 
3 Bàn ghế tiếp khách bộ 01 
4 Tủ tài liêu 3 buồng  cái 02 
5 Máy vi tính xách tay  bộ 01 
6 Kệ nước cái 01 
7 Máy in Canon LBP 226DW cái 01 
8 Máy sưởi điện hồng ngoại cái 01 
9 Bảng công tác lớn 60x100 cái 01 

10 Máy hủy tài liêu cái 01 
VI PHÒNG PHÓ TRƯỞNG BAN phòng 02 
1 Bàn ghế làm việc gỗ (1 bàn/phòng) bộ 02 
2 Ghế làm việc (1 bàn/phòng) bộ 02 
3 Bàn ghế tiếp khách (1 bộ/phòng) bộ 02 
4 Tủ tài liêu 3 buồng  cái 04 
5 Máy vi tính xách tay (1 bộ/phòng) bộ 02 
6 Kệ nước (1 cái/phòng) cái 02 
7 Máy sưởi điện hồng ngoại (1 cái/phòng) cái 02 
8 Máy hủy tài liêu (1 cái/phòng) cái 02 
9 Máy in Canon LBP 226DW cái 02 

VII PHÒNG BẢO VỆ  phòng 01 
1 Bàn ngồi trực cái 01 
2 Ghế ngồi trực cái 02 
3 Hệ thống camera ghi hình hệ thống 01 

VIII PHÒNG TIẾP DÂN LỚN phòng 01 
1 Bàn tiếp dân cái 02 
2 Máy vi tính xách tay  bộ 01 
3 Ghế chờ cái 30 
4 Tủ tài liêu 3 buồng cái 04 
5 Máy sưởi điện hồng ngoại  cái 02 
6 Kệ nước cái 02 

IX SẢNH CHÍNH phòng 01 
1 Bàn chờ cái 04 
2 Ghế chờ cái 30 
3 Bàn ghế tiếp khách bộ 02 
4 Tủ tài liêu 3 buồng  cái 02 
5 Máy vi tính để bàn  bộ 02 
6 Kệ nước cái 02 
7 Ti vi Màn hình LED cái 04 
X TẦNG HẦM   
1 Máy bơm cái 02 
2 Máy phát điện cái 01 
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Phụ lục II-06 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG, CẢI TẠO TRỤ 

SỞ LÀM VIỆC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm đáp ứng yêu 
cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng mới khối nhà làm việc cao 04 tầng (01 tầng bán hầm, 01 tầng trệt, 
02 tầng lầu): Diện tích xây dựng khoảng 425 m2, diện tích sàn khoảng 1.639 m2. 

- Cải tạo khối biệt thự hiện hữu cao 02 tầng, diện tích khoảng 146 m2. 

- Xây dựng nhà bảo vệ; nhà xe nhân viên; cải tạo, xây mới cổng, hàng rào chiều 
dài khoảng 201 m2; cải tạo, xây mới sân đường nội bộ diện tích khoảng 851 m2; cải 
tạo, xây mới sân vườn diện tích khoảng 458 m2.  

- Mua sắm thiết bị: Theo danh mục đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 24.200 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, số 
61 Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2025./. 
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DANH MỤC THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG, CẢI TẠO  
TRỤ SỞ LÀM VIỆC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Đính kèm Phụ lục II-06, kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND  
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
A KHỐI NHÀ LÀM VIỆC XÂY DỰNG MỚI   

I Phòng văn thư     

1 Tù tài liệu cái 02 

2 Bàn làm việc cái 02 

3 Ghế làm việc cái 02 

4 Tủ công văn cái 01 

5 Bảng công tác cái 01 

II Phòng tiếp dân     

1 Bàn tiếp dân cái 01 

2 Ghế  cái 08 

3 Kệ nước cái 01 

III Phòng y tế     

1 Bàn làm việc  cái 01 

2 Ghế làm việc  cái 01 

3 Tủ thuốc y tế cái 01 

4 Giường y tế cái 01 

IV Ban Tổ chức - hành chính     

* Trưởng Ban      

1 Bàn làm việc cái 01 

2 Ghế làm việc cái 02 

3 Tủ tài liệu cái 01 

* Phó Trưởng Ban     

1 Bàn làm việc  cái 01 

2 Ghế làm việc cái 02 

3 Tủ tài liệu cái 01 

* Chuyên viên      

1 Bàn làm việc  cái 04 

2 Ghế làm việc  cái 04 

3 Tủ tài liêu cái 04 

4 Bàn nước cái 01 

5 Bảng công tác cái 01 

V Phòng ăn     

1 Tủ chén đĩa Inox cái 01 

2 Bàn ăn cái 03 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
3 Ghế ăn cái 30 

VI Ban Tuyên giáo - Luật pháp chính sách     

* Trưởng Ban      

1 Bàn làm việc cái 01 

2 Ghế làm việc cái 02 

3 Tủ tài liệu cái 01 

* PhóTrưởng Ban     

1 Bàn làm việc  cái 01 

2 Ghế làm việc cái 02 

3 Tủ tài liệu cái 01 

* Chuyên viên      

1 Bàn làm việc  cái 04 

2 Ghế làm việc cái 04 

3 Tủ tài liêu cái 04 

4 Bàn nước cái 01 

5 Bảng công tác cái 01 

VII Ban Gia đình xã hội - kinh tế     

* Trưởng Ban      

1 Bàn làm việc cái 01 

2 Ghế làm việc cái 02 

3 Tủ tài liệu cái 01 

* Phó Trưởng Ban     

1 Bàn làm việc cái 01 
2 Ghế làm việc cái 02 
3 Tủ tài liệu cái 01 
* Chuyên viên      
1 Bàn làm việc cái 04 
2 Ghế làm việc cái 04 
3 Tủ tài liệu cái 04 
4 Bàn nước cái 01 
5 Bảng công tác cái 01 

VIII Kho lưu trữ     
1 Tủ tài liêu cái 15 

IX Hội trường 130 chỗ     

1 Bàn, ghế hội trường chỗ 130 

2 Thiết bị âm thanh họp trực tuyến bộ 01 

3 Bục phát biểu cái 02 

4 Hệ thống điều hòa không khí hệ thống 01 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
X Phòng chuẩn bị     

1 Bàn ghế  bộ 01 

2 Bục Bác Hồ cái 01 

3 Tượng Bác Hồ cái 01 

XI Phòng họp trực tuyến 30 chỗ     

1 Bàn họp lớn chữ U cái 01 

2 Ghế phòng họp cái 30 

3 Thiết bị âm thanh họp trục tuyến bộ 01 

4 Máy chiếu, màn chiếu bộ 01 

5 Bục đặt tượng Bác Hồ cái 01 

6 Tượng Bác Hồ cái 01 

7 Bục phát biểu cái 01 

8 Ti vi cái 02 

XII Phòng Chủ tịch     

1 Bàn làm việc  cái 01 

2 Ghế làm việc cái 01 

3 Bàn ghế tiếp khách bộ 01 

4 Tủ tài liệu cái 02 

XIII Phòng Phó Chủ tịch 1     

1 Bàn ghế làm việc  bộ 01 

2 Ghế làm việc cái 01 

3 Tủ tài liệu cái 01 

XIV Phòng Phó Chủ tịch 2     

1 Bàn ghế làm việc  bộ 01 

2 Ghế làm việc cái 01 

3 Tủ tài liệu cái 01 

XV Phòng kế toán     

1 Bàn làm việc  cái 01 

2 Ghế làm việc cái 02 

3 Tủ tài liệu cái 02 

XVI Phòng truyền thống     
1 Tủ Bác Hồ cái 01 
2 Tượng Bác Hồ cái 01 
3 Tủ tài liệu cái 05 
4 Kệ tài liêu  cái 03 

XVII Phòng bảo vệ     
1 Bàn ngồi trực cái 01 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
2 Ghế ngồi trực cái 01 
3 Giường 1,2x2m cái 01 
B KHỐI NHÀ BIỆT THỰ CẢI TẠO     
I  Phòng khánh tiết     
1 Bàn lớn phòng khánh tiết  cái 02 
2 Ghế phòng khánh tiết bộ 14 
3 Tủ Bác Hồ cái 01 
4 Tượng Bác Hồ cái 01 
5 Thảm trải sàn  m2 60 
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Phụ lục II-07 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XỬ LÝ SỰ CỐ SỤT LÚN, SẠT LỞ ĐẤT ĐOẠN KÊNH CHÍNH  
TUYỀN LÂM - QUẢNG HIỆP, HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
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 
nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 1.380 ha lúa, màu và cây công nghiệp của huyện 
Đức Trọng; đồng thời, đảm bảo ổn định cho tuyến đường Quốc lộ 27 đoạn qua khu 
vực này.  

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

Xử lý sự cố sụt lún, sạt lở đất đoạn kênh chính Tuyền Lâm - Quảng Hiệp, 
huyện Đức Trọng gồm các hạng mục cơ bản sau: 

- Lắp dựng đường ống HDPE có đường kính D800 mm, dài 200 mét thay thế 
đoạn kênh bê tông đã bị hư hỏng và chuyển dịch. Tận dụng lại đường ống HDPE 
D400 mm đã lắp dựng và kéo dài thêm 50 mm để dẫn nước. Đường ống trên nằm trên 
hệ dàn khung thép hình.  

- Tạo khối phản áp phía trái tuyến kênh bằng tường chắn đất có cốt mềm: đắp 
cốt bằng lưới địa kỹ thuật kết hợp đắp đất và các lớp vật liệu thoát nước (đá dăm) 
đảm bảo hiệu quả thoát nước ngầm và ngăn chuyển dịch của hệ tường - kênh. 

- Mái dốc trồng cỏ, xây dựng các rãnh thoát nước mặt đảm bảo tránh sói mặt và 
hài hòa với môi trường xung quanh. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 10.000 triệu đồng. 

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

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

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023./. 
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Phụ lục II-08 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG ĐA DÂNG TẠI KHU VỰC CÁC 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH XÃ ĐẠ ĐỜN, HUYỆN LÂM HÀ 

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm chống sạt lở bờ sông, bảo vệ tài sản người dân và 
các cơ quan hành chính xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện 
Lâm Hà. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Chiều dài kè khoảng 150 mét. 

- Chiều cao kè: 08 mét. 

- Kết cấu: Kè rọ đá lưới thép xếp bậc cấp. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 8.150 triệu đồng. 

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

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

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023./. 
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Phụ lục II-09 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP CÁC CÔNG 

TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT TẠI THÔN 3, THÔN 4, THÔN 5, XÃ RÔ MEN  
VÀ THÔN 1, THÔN 2, XÃ LIÊNG S’RÔNH, HUYỆN ĐAM RÔNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 1.392 hộ 
dân, 04 trường học, 01 cơ quan hành chính, 03 nhà văn hóa, 01 cơ sở tôn giáo tại 
Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, xã Rô Men và Thôn 1, Thôn 2, xã Liêng S’rônh, góp phần 
thực hiện hoàn thành mục tiêu mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Hệ thống cấp nước Thôn 1, Thôn 2, xã Liêng Srônh: 

- Xây dựng mới đập dâng nước Thôn 1 và Thôn 2, xã Liêng Srônh sử dụng 
nguồn nước mặt với diện tích lưu vực khoảng 26 km2. Kết cấu đá xây ngoài bọc bê 
tông cốt thép. 

- Trạm xử lý nước: Hệ thống xử lý nước công suất 60 m3/giờ. 

- Xây dựng bể chứa dung tích 60 m3, kết cấu bê tông cốt thép. 

- Xây dựng nhà quản lý vận hành cao 01 tầng, diện tích khoảng 49 m2. 

- Hệ thống đường ống: Tổng chiều dài đường ống và hệ thống ống nhánh 
khoảng 19.000 mét; tổng chiều dài ống cấp vào nhà dân khoảng 7.100 mét. 

- Công trình phụ trợ: Hố van chia nước; hố van xả cặn; hố van xả khí; trụ vòi. 

b) Hệ thống cấp nước Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, xã Rô Men: 

- Trạm xử lý nước: Hệ thống xử lý nước công suất 70 m3/giờ. 

- Xây dựng bể chứa dung tích 60 m3. 

- Hệ thống đường ống: Tổng chiều dài đường ống và hệ thống ống nhánh 
khoảng 21.000 mét; tổng chiều dài ống cấp vào nhà dân khoảng 7.100 mét. 

- Công trình phụ trợ: Hố van chia nước; hố van xả cặn; hố van xả khí; trụ vòi. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 25.584 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 101 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Rô Men và xã Liêng S’rônh, huyện Đam 
Rông. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2025./. 
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Phụ lục II-10 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện II Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư các thiết bị y tế, bao gồm: 

a) Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT - Scanner 64 dãy detector: 01 bộ. 

b) Hệ thống sàng lọc máu bằng kỹ thuật sinh học phân tử: 01 bộ. 

(Danh mục chi tiết thiết bị theo biểu đính kèm) 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 35.500 triệu đồng. 

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

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

8. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2024./. 
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DANH MỤC  
MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG 

(Đính kèm Phụ lục II-1, kèm theo Nghị quyết số 85 /NQ-HĐND  
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
A Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt/vòng quay   

I Phần cứng    

1 Khoang máy  bộ 01 

2 Bóng X-quang  bộ 01 

3 Bộ lọc giảm liều cao cấp bộ 01 

4 Lá chắn bộ 01 

5 Máy phát  bộ 01 

6 Đầu thu nhận bộ 01 

7 Bàn bệnh nhân  bộ 01 

8 Trạm thu nhận bộ 01 

9 Hệ thống tái tạo hình ảnh bộ 01 

10 Trạm làm việc bộ 01 

11 Hệ thống điều khiển gồm máy tính bảng và điều khiển từ xa bộ 01 

II Phần mềm   

1 Phần mềm tiêu chuẩn bộ 01 

2 Phần mềm hướng dẫn chụp CT  bộ 01 

3 Phần mềm công nghệ trí tuệ nhân tạo bộ 01 

4 Chương trình hỗ trợ chụp  bộ 01 

5 Chương trình giảm liều  bộ 01 

6 Phần mềm tái tạo lặp  bộ 01 

7 Gói phần mềm chụp tim mạch  bộ 01 

8 Phần mềm chụp CT với các mức năng lượng khác nhau bộ 01 

9 Phần mềm cho trạm xử lý hình ảnh gói 01 

10 Phần mềm đánh giá tim mạch – mạch máu gói 01 

11 Phần mềm đánh giá ung bướu chuyên sâu gói 01 

III Phụ kiện đi kèm   

1 Kính chì bộ 01 

2 Áo chì bộ 02 

3 Bàn máy tính cái 01 

4 Bộ đo tín hiệu sinh lý kèm cáp điện tim ECG bộ 01 

5 
Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay-chân, 
dây đai cố định bệnh nhân 

bộ 01 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 35 + 36/Ngày 25 - 7 - 2022 

 
118 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
6 Phantom cân chỉnh máy bộ 01 

7 Hệ thống đàm thoại giao tiếp với bệnh nhân bộ 01 

8 Camera theo dõi bệnh nhân trong phòng chụp bộ 01 

9 Bơm tiêm cản quang loại 2 nòng bộ 01 

10 Hệ thống lạnh hệ thống 01 

11 Hệ thống cân bằng ẩm hệ thống 01 

12 Bộ lưu điện bộ 01 

B Hệ thống sàng lọc máu bằng kỹ thuật sinh học phân tử   

1 Hệ thống phối trộn mẫu hệ thống 01 

2 Máy tách chiết mẫu máy 01 

3 Máy khuếch đại và chẩn đoán máy 01 

4 Máy tính điều khiển bộ 01 

5 Hóa chất chạy ban đầu 
tiêu 

chuẩn 
01 
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Phụ lục II-11 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG CAO BÁ QUÁT, THÀNH PHỐ BẢO LỘC 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

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 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 thành phố Bảo Lộc. 

3. Quy mô đầu tư:  

Chiều dài tuyến khoảng 1.850 mét, điểm đầu giao đường Nguyễn Văn Cừ, 
điểm cuối giao đường Lý Thường Kiệt.  

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

- Nền đường rộng 24 mét; mặt đường rộng 14 mét (mỗi bên rộng 07 mét); dải 
phân cách rộng 03 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3,5 mét. 

- Kết cấu mặt đường: Thiết kế đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc=133 Mpa, 
bao gồm:  

+ Kết cấu chung của mặt đường làm mới, mở rộng: Bê tông nhựa hạt trung dày 
07 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm;  

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

- Bó vỉa, dải phân cách bằng bê tông xi măng. 

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo; trên vỉa hè bố trí hố trồng cây xanh. 

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

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn, cống hộp, mương đan chịu lực.  

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

- Hệ thống chiếu sáng. 

- Di dời hệ thống đường dây hạ tầng kỹ thuật, cây xanh trong phạm vi ảnh 
hưởng của dự án. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 58.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư:  

a) Ngân sách cấp tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025: 30.000 triệu đồng. 

b) Ngân sách thành phố Bảo Lộc thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025: 28.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2025./. 
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Phụ lục II-12 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC DỌC, ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐOẠN QUA 

TRUNG TÂM XÃ ĐỨC PHỔ, HUYỆN CÁT TIÊN 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông 
theo quy hoạch được phê duyệt; phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân được 
thuận lợi, an toàn; góp phần chỉnh trang đô thị, 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 các tuyến khoảng 968 mét; trong đó, tuyến chính dài khoảng 
724 mét, tuyến nhánh D2 dài khoảng 107 mét, tuyến nhánh N4 dài khoảng 137 mét.  

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

a)  Tuyến chính:  

- Nền đường rộng 20 mét; mặt đường rộng 14 mét, vỉa hè hai bên, mỗi bên 
rộng 03 mét. 

- Kết cấu mặt đường trên mặt đường cũ: Thiết kế kết cấu áo đường mềm tăng 
cường trên mặt đường cũ, làm mới các đoạn mở rộng đảm bảo mô đun đàn hồi Eyc > 
155 Mpa.  

- Bó vỉa bằng bê tông xi măng; vỉa hè lát gạch Terrazoo. 

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc D800 mm hai bên tuyến, bố trí hố ga 
kết hợp cửa thu nước dọc tuyến bằng bê tông xi măng. 

- Xây dựng mới tuyến cống tròn D1.500 mm với chiều dài khoảng 208 mét để 
thu nước dọc đường dẫn nước ra sông.  

- Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến. 

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

b)  Tuyến nhánh D2 và tuyến nhánh N4: 

- Nền đường rộng 08 mét; mặt đường rộng 06 mét; mương dọc đậy đan kết hợp 
vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 01 mét. 

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

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng mương bê tông xi măng, trên đậy đan 
bằng tấm đan bê tông cốt thép. 

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

- Di dời đường dây điện trung thế, hạ thế, hệ thống nước.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 
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5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 28.000 triệu đồng.  

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

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

8. Thời gian thực hiện: 2023 - 2025./.  
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Phụ lục II-13 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG VĨNH 

NINH ĐI THÔN 4 (ĐOẠN CÒN LẠI), XÃ PHƯỚC CÁT 2, HUYỆN CÁT TIÊN 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối đồng bộ tuyến đường; từng bước hoàn thiện 
mạng lưới đường giao thông nông thôn theo quy hoạch được phê duyệt; phục vụ nhu 
cầu đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hoá của nhân dân được thuận lợi, an toàn, đáp 
ứng nguyện vọng của nhân dân trong vùng; 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 Cát Tiên. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Chiều dài tuyến đường khoảng 4.410 mét, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường 
giao thông nông thôn loại C,với các thông số kỹ thuật chính như sau: 

- Nền đường rộng 04 mét; mặt đường rộng 03 mét; lề đường hai bên, mỗi bên 
rộng 0,5 mét. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M300 dày 18 cm trên lớp móng cấp 
phối đá dăm dày 12 cm. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất kết hợp mương gia cố 
bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép tại các vị trí phù hợp. 

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng tuyến cống tròn, cống hộp tại các vị trí 
phù hợp. 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 14.500 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2023 - 2025./. 
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Phụ lục II-14 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG  

SAU GIẢI TỎA THUỘC ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, 
NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG, LẤN CHIẾM ĐẤT LÂM NGHIỆP, 
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2020 - 

2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Triển khai Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 26 tháng 01 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; trồng lại rừng trên diện tích đất sau 
giải tỏa để đảm bảo độ che phủ, phát huy chức năng, hiệu quả phòng hộ của rừng; 
tránh tái lấn chiếm đất lâm nghiệp; tạo việc làm, thu nhập cho người dân trong khu 
vực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại đơn vị chủ đầu tư, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. 

2. Đơn vị tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. 

3. Đơn vị chủ đầu tư các dự án thành phần: 13 đơn vị chủ rừng, gồm: Ban 
Quản lý rừng Lâm Viên; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung; Ban Quản lý rừng 
phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim; Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; Công ty TNHH Một 
thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh; Ban Quản 
lý rừng phòng hộ Sêrêpôk; Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng; Ban Quản lý rừng 
Tân Thượng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tam Hiệp; Công ty TNHH 
Một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đạ 
Huoai; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đạ Tẻh. 

4. Quy mô đầu tư: 248,6 ha; gồm: 

- Diện tích trồng thông 03 lá: 232,53 ha; 

- Diện tích trồng sao, dầu (trồng xen cây keo phụ trợ hoặc các loài cây phụ trợ 
khác tương ứng): 16,07 ha 

(Chi tiết quy mô, kinh phí, chủ đầu tư theo Biểu đính kèm) 

5. Nhóm dự án: Nhóm C 

6. Tổng mức đầu tư: 20.255 triệu đồng.  

7. Nguồn vốn đầu tư:  

a) Ngân sách cấp tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025: 20.106 triệu đồng. 

b) Ngân sách cấp tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-
2030: 149 triệu đồng. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc 
thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Di 
Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh. 

9. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2026./. 
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DIỆN TÍCH, KINH PHÍ TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG SAU GIẢI TỎA NĂM 2022 - 2026  
(Đính kèm Phụ lục II-14 kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND  

ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

TT Chủ đầu tư Địa bàn Địa điểm đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Đơn giá  

(1.000 đồng) 

Tổng mức 
đầu tư  

(1.000 đồng) 

Chủng loại  
cây trồng 

1 Ban Quản lý rừng Lâm Viên 

- Tiểu khu 266A: 1,68 ha; 
- Tiểu khu 155: 1,43 ha; 
- Tiểu khu 161: 4,41 ha; 
- Tiểu khu 153: 0,87 ha; 
- Tiểu khu 170: 0,91 ha. 

9,30 81.076 754.007 Thông 03 lá 

2 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà 
Nung 

Thành phố 
Đà Lạt 

- Tiểu khu 160A: 4,6 ha; 
- Tiểu khu 149: 0,89 ha; 
- Tiểu khu 148A: 3,94 ha;  
- Tiểu khu 148B: 3,79 ha; 
- Tiểu khu 159B: 6,78 ha; 
- Tiểu khu 225: 3,71 ha; 
- Tiểu khu 226: 3,71 ha; 
- Tiểu khu 227B: 8,25 ha; 
- Tiểu khu 228: 4,33 ha. 

40,00 81.076 3.243.040 Thông 03 lá 

3 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà 
Huyện  

Lạc Dương 

- Tiểu khu 27: 1,8 ha; 
- Tiểu khu 91: 1,2 ha; 
- Tiểu khu 113A và 113B: 
22,7 ha; 
- Tiểu khu 145A: 0,6 ha;  

26,30 81.076 2.132.299 Thông 03 lá 
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TT Chủ đầu tư Địa bàn Địa điểm đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Đơn giá  

(1.000 đồng) 

Tổng mức 
đầu tư  

(1.000 đồng) 

Chủng loại  
cây trồng 

4 
Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu 
nguồn Đa Nhim 

- Tiểu khu 116: 3,31 ha; 
- Tiểu khu 118: 10,29 ha; 
- Tiểu khu 143: 0,59 ha 
- Tiểu khu 144A: 0,84 ha; 
- Tiểu khu 95: 3,26 ha; 
- Tiểu khu 97: 0,68 ha; 
- Tiểu khu 122: 5,8 ha; 
- Tiểu khu 277A: 0,66 ha; 
- Tiểu khu 110: 0,46 ha; 
-  Tiểu khu 94B: 3,47 ha; 
- Tiểu khu 93: 2,59 ha; 
- Tiểu khu 122: 2,94 ha; 
- Tiểu khu 120: 2,51 ha; 
- Tiểu khu 95: 0,78 ha; 
- Tiểu khu: 0,76 ha; 
- Tiểu khu 142: 06 ha; 
- Tiểu khu 143: 1,21 ha; 
- Tiểu khu 144A: 1,17 ha; 
- Tiểu khu 118: 4,17 ha; 
- Tiểu khu 133: 1,47 ha; 
- Tiểu khu 62: 03 ha; 
- Tiểu khu 111A: 0,3 ha. 

56,26 81.076 4.561.336 Thông 03 lá 

5 
Công ty TNHH Một thành viên 
Lâm nghiệp Đơn Dương 

Huyện  
Đơn Dương 

- Tiểu khu 316A: 1,27 ha; 
- Tiểu khu 326: 1,3 ha; 
- Tiểu khu 342A: 1,12 ha. 

2,57 81.076 208.365 Thông 03 lá 

6 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại 
Ninh 

Huyện  
Đức Trọng 

- Tiểu khu 267C: 19,6 ha; 
- Tiểu khu 278A: 8,5 ha; 
- Tiểu khu 350: 1,9 ha. 

30,00 81.076 2.432.280 Thông 03 lá 
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TT Chủ đầu tư Địa bàn Địa điểm đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Đơn giá  

(1.000 đồng) 

Tổng mức 
đầu tư  

(1.000 đồng) 

Chủng loại  
cây trồng 

7 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 
Sêrêpốk 

- Tiểu khu 70: 7,2 ha; 
- Tiểu khu 74: 1,5 ha; 
- Tiểu khu 199: 13,23 ha; 
- Tiểu khu 200: 3,37 ha. 

25,30 81.076 2.051.223 Thông 03 lá 

8 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi 
Liêng 

Huyện  
Đam Rông - Tiểu khu 210B: 2,74 ha; 

- Tiểu khu 211: 4,67 ha;  
- Tiểu khu 212: 3,73 ha; 
- Tiểu khu 213: 3,38 ha; 
- Tiểu khu 214: 6,86 ha. 

21,38 81.076 1.733.405 Thông 03 lá 

9 Ban Quản lý rừng Tân Thượng  

- Tiểu khu 606: 0,3 ha;  
- Tiểu khu 607: 1,97 ha;  
- Tiểu khu 608A: 0,13 ha; 
- Tiểu khu 611: 0,89 ha;  
- Tiểu khu 612: 1,71ha. 

5,00 81.076 405.380 Thông 03 lá 

10 
Công ty TNHH Một thành viên 
Lâm nghiệp Tam Hiệp 

Huyện  
Di Linh 

- Tiểu khu 666: 2,9 ha; 
- Tiểu khu 671: 6.23 ha; 
- Tiểu khu 676: 0,78 ha; 
- Tiểu khu 677: 1,09 ha. 

11,00 81.076 891.836 Thông 03 lá 

11 
Công ty TNHH Một thành viên 
Lâm nghiệp Lộc Bắc 

Huyện  
Bảo Lâm 

- Tiểu khu 392B: 2,4 ha; 
- Tiểu khu 400: 1,71 ha; 
- Tiểu khu 401: 0,89 ha; 
- Tiểu khu: 414: 0,42 ha. 

5,42 81.076 439.432 Thông 03 lá 

12 
Công ty TNHH Một thành viên 
Lâm nghiệp Đạ Huoai 

Huyện  
Đạ Huoai 

- Tiểu khu 566:  2,43 ha; 
- Tiểu khu 585: 1,26 ha; 
- Tiểu khu 603: 0,85 ha. 

4,54 87.270 396.206 Sao dầu 
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TT Chủ đầu tư Địa bàn Địa điểm đầu tư 
Diện tích 

(ha) 
Đơn giá  

(1.000 đồng) 

Tổng mức 
đầu tư  

(1.000 đồng) 

Chủng loại  
cây trồng 

13 
Công ty TNHH Một thành viên 
Lâm nghiệp Đạ Tẻh 

Huyện  
Đạ Tẻh 

- Tiểu khu 525: 2,85 ha; 
- Tiểu khu 526: 0,59 ha; 
- Tiểu khu 538: 0,9 ha; 
- Tiểu khu 550: 3,65 ha; 
- Tiểu khu 543: 3,05 ha; 
- Tiểu khu 557: 0,49 ha; 

11,53 87.270 1.006.223 Sao dầu 

TỔNG CỘNG     248,60  20.255.031   

Ghi chú: Đơn giá trồng rừng thực hiện theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng 
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Phụ lục III-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN LÊN ĐƯỜNG 
YERSIN (HẺM 26K, 27K ĐƯỜNG YERSIN) 

(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần 
Quốc Toản lên đường Yersin (hẻm 26K, 27K đường Yersin) tại Phụ lục II-12 kèm theo 
Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng như sau:  

Điều chỉnh, bổ sung khoản 3 Phụ lục II-12 về phạm vi, quy mô đầu tư: 

1. Phạm vi đầu tư: Bổ sung 03 nhánh hẻm với tổng chiều dài khoảng 269 mét; 
gồm:  

- Nhánh 3a dài khoảng 117 mét, có điểm đầu giao nhánh 3, điểm cuối giao 
đường Yersin; 

- Nhánh 3b dài khoảng 46 mét, có điểm đầu giao nhánh 3, điểm cuối giao 
đường láng nhựa hiện hữu; 

- Nhánh 3c dài khoảng 106 mét, có điểm đầu giao nhánh 3, điểm cuối giao 
đường Yersin; 

2. Quy mô đầu tư: 

a) Các nhánh 3a, 3b và 3c:  

- Nâng cấp trên phạm vi nền đường hiện hữu rộng khoảng 3 - 3,5 mét; 

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

- Hệ thống thoát nước dọc: Mương đan chịu lực và mương lưới thép ngang 
đường; 

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép; 

- Hệ thống chiếu sáng: Tận dụng hệ thống chiếu sáng hiện hữu; 

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

b) Bổ sung hạng mục xây dựng lại trụ, tường rào hoàn trả lại cho 02 đơn vị: 
Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 và Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt do thu hồi đất 
để thực hiện dự án. 

c) Bổ sung hạng mục di dời tuyến nước thải sinh hoạt trong phạm vi dự án. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Phụ lục II-12 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 III-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH 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 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

Phê duyệt điều chỉnh 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 tại Phụ 
lục I-04 kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:  

Điều chỉnh khoản 5 Phụ lục I-04  về tổng mức đầu tư: Tăng tổng mức đầu tư dự 
án từ 78.955 triệu đồng lên 99.500 triệu đồng (tăng 20.545 triệu đồng), do: 

- Điều chỉnh đơn giá nhân công, xe máy; 

- Tăng khối lượng san đắp nền từ 312.000 m3 lên 428.000 m3; 

- Tăng cự ly vận chuyển đất đắp từ 10 km lên 11 km (tăng 01 km) do điều chỉnh 
vị trí mỏ đất. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Phụ lục I-04 kèm theo Nghị quyết số 
34/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng./. 
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