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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: 221/NQ-HĐND                                 Lâm Đồng, ngày 26 tháng  3 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 IX, KỲ HỌP THỨ 18 

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

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1647/TTr-UBND ngày 
19 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm 
B, nhóm C; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 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  

Phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án nhóm B sử dụng nguồn ngân sách địa 
phương; gồm: 

1. Dự án mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 - Phụ lục I-01.  

2. Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị cho Khoa 
Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - Phụ lục I-02. 

3. Dự án xây dựng Phòng khám, điều trị cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm 
Đồng - Phụ lục I-03. 

4. Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng -   Phụ lục I-04. 

5. Dự án đầu tư cơ sở làm việc cho lực lượng công an xã (giai đoạn 2) - Phụ lục I-05. 

6. Dự án xây dựng nhà tập luyện võ thuật và tập bắn Công an tỉnh - Phụ lục I-06. 

7. Dự án xây dựng đường liên xã Tân Văn - Đạ Đờn, huyện Lâm Hà - Phụ lục I-07. 

8. Dự án nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (giai đoạn 2) - 
Phụ lục I-08. 

9. Dự án nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đinh Trang Hòa - Hòa Trung - Hòa 
Bắc, huyện Di Linh - Phụ lục I-09. 

10. Dự án nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di 
Linh - Phụ lục I-10. 

Điều 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C 
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Phê duyệt chủ trương đầu tư 38 dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách địa 
phương; gồm: 

1. Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-01. 

2. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông 
với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà - Phụ lục II-02. 

3. Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng - Phụ lục 
II-03. 

4. Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị của Bệnh 
viện Đa khoa Lâm Đồng - Phụ lục II-04. 

5. Dự án đầu tư 03 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - Phụ 
lục II-05. 

6. Dự án xây dựng hội trường, sân đường nội bộ và 03 phòng áp lực âm tại 
Bệnh viện II Lâm Đồng - Phụ lục II-06. 

7. Dự án đầu tư 03 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng - Phụ lục II-07. 

8. Dự án xây dựng kho tổng hợp; nâng cấp, cải tạo doanh trại Đại đội Thiết 
giáp - Phụ lục II-08. 

9. Dự án nâng cấp, xây dựng doanh trại kho vũ khí của tỉnh - Phụ lục II-09.   

10. Dự án sửa chữa, cải tạo đường nội bộ tuyến Bắc - Nam, nhánh N3, N4 và 
xây dựng phần còn lại của hệ thống thoát nước mặt tại Khu A thuộc Khu công nghiệp 
Phú Hội - Phụ lục II-10.  

11. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo (đoạn 
từ đường Hà Huy Tập đến Vòng xoay đường Ba tháng Tư), thành phố Đà Lạt - Phụ 
lục II-11. 

12. Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường từ đường Trần Quốc Toản đến 
đường Yersin (hẽm 26K, 27K Yersin), thành phố Đà Lạt - Phụ lục II-12. 

13. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong nối dài, thành phố Đà Lạt 
- Phụ lục II-13. 

14. Dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt 
(giai đoạn 1) - Phụ lục II-14. 

15. Dự án đầu tư cơ sở vật chất Trường Mầm non 9, thành phố Đà Lạt để đạt 
chuẩn quốc gia - Phụ lục II-15. 

16. Dự án đầu tư cơ sở vật chất hệ thống trường, lớp học trên địa bàn huyện 
Lạc Dương - Phụ lục II-16. 

17. Dự án xây dựng đường ĐT.727 (đoạn từ Cổng chào đến ngã ba xã Ka Đô), 
huyện Đơn Dương - Phụ lục II-17. 

18. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường trung 
học cơ sở: Đạ Ròn và Ka Đô, huyện Đơn Dương - Phụ lục II-18. 

19. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường mẫu 
giáo: Măng non và Sao Sáng, huyện Đơn Dương - Phụ lục II-19. 
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20. Dự án xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn từ Vòng xoay Liên 
Khương, thị trấn Liên Nghĩa đến thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh), huyện Đức Trọng - 
Phụ lục II-20. 

21. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường trung 
học cơ sở: Lê Hồng Phong và Trần Phú, huyện Đức Trọng - Phụ lục II-21. 

22. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường mẫu 
giáo: Hiệp Thạnh và Định An, huyện Đức Trọng - Phụ lục II-22. 

23. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường mẫu 
giáo: Tà Năng và K'Nai, huyện Đức Trọng - Phụ lục II-23. 

24. Dự án nâng cấp đường từ thị trấn Đinh Văn đi xã Nam Hà (đoạn từ giáp 
Quốc lộ 27 đến Km3+500 và đoạn từ Km5+653 đến giáp đường liên xã Đạ Đờn - Phi 
Tô - Nam Ban), huyện Lâm Hà - Phụ lục II-24. 

25. Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất các trường: Mẫu giáo Đông Thanh, 
Tiểu học Đông Thanh và Trung học cơ sở Đông Thanh, huyện Lâm Hà - Phụ lục II-
25. 

26. Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất 02 trường tiểu học: Tân Hà 1 và Tân 
Hà 2, huyện Lâm Hà - Phụ lục II-26. 

27. Dự án xây dựng đường tránh ngập hồ Thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di 
Linh - Phụ lục II-27. 

28. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Thượng và nâng cấp Trường Tiểu 
học Liên Đầm II, huyện Di Linh - Phụ lục II-28. 

29. Dự án nâng cấp đường nội thị thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (giai 
đoạn 4) - Phụ lục II-29. 

30. Dự án xây dựng, nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Bảo Lộc 
- Phụ lục II-30. 

31. Dự án xây dựng đường Trần Khánh Dư, phường Lộc Phát, thành phố Bảo 
Lộc - Phụ lục II-31. 

32. Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố 
Bảo Lộc - Phụ lục II-32. 

33. Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Điện Biên Phủ đến đường vào hồ 
Đạ Li Ông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai - Phụ lục II-33.  

34. Dự án nâng cấp đường Đinh Công Tráng, thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai 
- Phụ lục II-34. 

35. Dự án xây dựng đường Ngô Quyền (đoạn từ Quốc lộ 20 đến đường Nguyễn 
Tri Phương), thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai - Phụ lục II-35. 

36. Dự án xây dựng kè chống sạt lở sông Đạ Tẻh, đoạn từ Cầu sắt Đạ Tẻh đến 
đường ĐT.721, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-36. 

37. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường tiểu 
học: Triệu Hải và Hùng Vương, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-37. 

38. Dự án đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại Trường Mầm non 
thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-38. 
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Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án sử dụng nguồn ngân sách địa 
phương; gồm: 

1. Dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyên Tử Lực và đường Phan Đình Phùng, 
thành phố Đà Lạt - Phụ lục III-01.  

2. Dự án nâng cấp đường Đan Kia và cầu Phước Thành, thành phố Đà Lạt - 
Phụ lục III-02. 

3. Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện 
Đơn Dương - Phụ lục III-03. 

4. Dự án xây dựng đường liên xã từ xã Rô Men đi xã Liêng Srônh, huyện Đam 
Rông - Phụ lục III-04. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bố trí vốn cho các dự án bảo đảm về 
thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công. 

2. Các cơ quan quản lý dự án, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 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 của 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 cơ quan quản lý dự án, các chủ đầu tư và các cơ 
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban 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 IX, Kỳ 
họp thứ 18 thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể 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 MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU  
LỚP 2 VÀ LỚP 6 

(Kèm theo Nghị quyết số: 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với 
lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021 - 2022. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư: 

a) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 cho 255 trường/1448 lớp, gồm:  

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Hoạt động trải nghiệm; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Nghệ thuật (Âm nhạc - Mĩ thuật); 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên và Xã hội; 

- Thiết bị dùng chung. 

a) Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 cho 168 trường/647 lớp, gồm:  

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Ngữ văn; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Ngoại ngữ; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục công dân; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lý; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Khoa học tự nhiên; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Công nghệ; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất; 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Nghệ thuật (Âm nhạc - Mĩ thuật); 

- Thiết bị dạy học tối thiểu môn Hoạt động trải nghiệm. 

(Chi tiết về thiết bị, số lượng mua sắm theo Biểu đính kèm)  

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 130.000 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: Các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022. 
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9. Các nội dung khác: Trong giai đoạn lập dự án đầu tư, chủ đầu tư rà soát, 
đánh giá cụ thể các thiết bị dạy học tối thiểu hiện có tại các trường để xác định chủng 
loại, số lượng thiết bị cần đầu tư phù hợp với thực tế sử dụng; tránh đầu tư lãng phí và 
đảm bảo tính hiệu quả của dự án đầu tư./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 VÀ LỚP 6  
(Đính kèm Phụ lục I-01 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT  Tên thiết bị  
 Đơn vị 

tính  
 Số lượng  

A THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2      
I Môn Đạo đức     
1 Tranh về Quê hương em bộ 5.752 
2 Tranh về Lòng nhân ái bộ 5.733 
3 Tranh về Đức tính chăm chỉ bộ 5.514 
4 Tranh về Đức tính trung thực bộ 5.682 
5 Tranh về Ý thức trách nhiệm bộ 5.699 
6 Tranh về Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân bộ 5.727 
7 Tranh về Kĩ năng tự bảo vệ bộ 5.757 
8 Tranh về Tuân thủ quy định nơi công cộng bộ 5.709 
9 Video/clip về Quê hương bộ 1.317 
10 Video/clip về Lòng nhân ái bộ 1.305 
11 Video/clip về Đức tính chăm chỉ bộ 1.308 
12 Video/clip về Đức tính trung thực bộ 1.307 
13 Video/clip về Ý thức trách nhiệm bộ 1.296 
14 Video/clip về Tuân thủ quy định nơi công cộng bộ 1.295 

II Môn Giáo dục thể chất     

1 
Tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong 
tập luyện 

bộ 884 

2 
Tranh minh họa cách thức thực hiện biến đổi đội hình 
hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn 

bộ 837 

3 Tranh minh họa các tư thế quỳ, ngồi cơ bản bộ 873 
4 Quả bóng đá quả 702 
5 Dây kéo co cuộn 403 
6 Bóng ném quả 1.280 
7 Thảm TDTT tấm 9.252 
8 Dây nhảy cá nhân chiếc 5.692 
9 Nấm thể thao chiếc 13.213 
10 Cờ lệnh thể thao bộ 379 
11 Biển lật số bộ 669 

III Môn Hoạt động trải nghiệm     
1 Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam bộ 5.866 
2 Tranh Gia đình em bộ 5.834 
3 Tranh Nghề của bố mẹ em bộ 5.830 
4 Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường bộ 1.118 

IV Môn Nghệ thuật (Âm nhạc - Mĩ thuật)     
1 Chuông (bells) cái 1.960 
2 Castanets cái 2.260 
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STT  Tên thiết bị  
 Đơn vị 

tính  
 Số lượng  

3 Maracas cặp 2.259 

V Môn Tiếng Việt      
1 Bộ mẫu chữ cái viết hoa bộ 1.061 
2 Bộ mẫu chữ viết bộ 1.083 
3 Bảng tên chữ cái tiếng Việt bộ 2.534 

VI Môn Toán   
1 Bộ thiết bị dạy số và so sánh số bộ 22.524 
2 Bộ thiết bị dạy phép tính bộ 22.840 
3 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối bộ 22.799 
4 Mô hình đồng hồ chiếc 1.124 
5 Cân đĩa kèm hộp quả cân cái 5.115 
6 Bộ chai và ca 1 lít bộ 5.110 

VII Môn Tự nhiên và Xã hội      
1 Tranh về Bộ xương bộ 5.639 
2 Tranh về Hệ cơ bộ 5.593 
3 Tranh các bộ phận chính của cơ quan hô hấp bộ 5.647 
4 Tranh các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu bộ 5.647 
5 Tranh Bốn mùa bộ 5.649 
6 Tranh Mùa mưa và mùa khô bộ 5.654 
7 Tranh Một số hiện tượng thiên tai thường gặp bộ 5.663 
8 Các video/clip về các hiện tượng thiên tai thường gặp bộ 1.320 
9 Bộ sa bàn giáo dục giao thông bộ 5.658 
10 Mô hình Bộ xương bộ 206 
11 Mô hình Hệ cơ bộ 206 
12 Mô hình giải phẩu cơ quan nội tạng (bán thân) bộ 208 
13 Ti vi kết nối với máy tinh bộ 114 
14 Máy chiếu vật thể bộ 168 

VIII Thiết bị dùng chung     
1 Bảng nhóm chiếc 4.101 
2 Tủ/giá cái 2.021 
3 Bảng phụ chiếc 732 
4 Thiết bị âm thanh (dàn âm thanh hoặc đài cassette) bộ 164 
5 Loa cầm tay chiếc 80 
6 Nam châm chiếc 23.186 
7 Tivi chiếc 124 
8 Cân chiếc 376 
9 Nhiệt kế điện tử cái 356 
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STT Tên thiết bị 
 Đơn vị 

tính  
 Số lượng  

B  THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 6      
I Môn Ngữ Văn      
1 Tranh minh họa hình ảnh một số truyện tiêu biểu bộ 306 
2 Tranh mô hình hóa các thành tố của văn bản truyện bộ 330 
3 Tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản thơ bộ 329 
4 Tranh bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng bộ 329 

5 
Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản 
nghị luận 

bộ 332 

6 
Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản 
thông tin 

bộ 332 

7 
Tranh minh họa: Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản 
và Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản 
đơn giản 

tờ 333 

8 Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình bộ 336 

II Môn Toán     
1 Bộ thiết bị dạy hình học trực quan bộ 2.587 
2 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng bộ 2.586 
3 Bộ thiết bị vẽ bảng dạy học bộ 297 
4 Thước cuộn, có độ dài tốt thiểu 10 m chiếc 259 
5 Bộ thiết bị gồm: Chân cọc tiêu, quả dọi, cuộn dây đo bộ 1.191 
6 01 quân xúc xắc và 01 hộp nhựa để tung quân xúc xắc quân 2.783 
7 Bộ 02 đồng xu bộ 2.781 

8 
01 hộp bóng có 3 quả (01 quả bóng xanh, 01 quả bóng 
đỏ và 01 quả bóng vàng) 

hộp 2.800 

III Môn Ngoại ngữ     
1 Màn hình thông minh 86 inches bộ 60 
2 Loa cái 120 
3 Micro bộ 60 
4 Bộ khung bộ 60 
5 Vận chuyển, lắp đặt hệ thống 60 

IV Môn Giáo dục công dân     
1 Tranh thể hiện truyền thống của gia đình, dòng họ bộ 191 

2 
Tranh thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn 
nhau trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt 

bộ 185 

3 
Tranh thể hiện sự chăm chỉ, siêng năng, kiên trì trong 
học tập. sinh hoạt hàng ngày 

bộ 186 

4 Video/clip về tình huống trung thực bộ 198 
5 Video/clip về tình huống tự lập bộ 198 
6 Video/clip về tình huống tự giác làm việc nhà bộ 199 

7 
Trang hướng dẫn các bước phòng tránh và ứng phó với 
tình huống nguy hiểm 

bộ 193 

8 Video/clip về tình huống tiết kiệm bộ 198 
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9 Tranh thể hiện những hành vi tiết kiệm điện, nước bộ 195 

10 
Tranh thể hiện mô phỏng mối quan hệ giữa Nhà nước 
và công dân 

bộ 191 

11 Video hướng dẫn về quy trình khai sinh cho trẻ em bộ 199 
12 Tranh về các nhóm quyền của trẻ em bộ 189 
13 Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân bộ 1.551 

14 
Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các 
tình huống nguy hiểm 

bộ 736 

15 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm bộ 1.533 

V Môn Lịch sử      
1 Tranh thể hiện các hình ảnh sử liệu viết bộ 1.597 
2 Bộ tranh thể hiện hình ảnh một vài sử liệu hiện vật bộ 1.583 
3 Phim tư liệu mô tả việc khai quật một di chỉ khảo cổ học bộ 201 

4 
Tranh thể hiện một tờ lịch bloc có đủ thông tin về thời 
gian theo Dương lịch và Âm lịch 

tờ 1.603 

5 
Bản đồ thể hiện một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở 
Đông Nam Á và Việt Nam 

tờ 403 

6 Tranh thể hiện một số hiện vật khảo cổ học tiêu biểu bộ 785 
7 Phim tài liệu về hiện vật khảo cổ học tiêu biểu của Việt Nam bộ 211 
8 Phim mô phỏng đời sống loài người thời nguyên thủy bộ 211 
9 Bản đồ thể hiện thế giới cổ đại bộ 191 

10 
Bản đồ thể hiện Đông Nam Á và các vương quốc cổ đại 
ở Đông Nam Á 

bộ 189 

11 Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên Biển Đông tờ 204 

12 
Phim tài liệu thể hiện một số thành tựu văn minh Đông 
Nam Á 

bộ 209 

13 Bản đồ thể hiện nước Văn Lang và nước Âu Lạc tờ 194 

14 
Phim thể hiện đời sống xã hội và phong tục của người 
Văn Lang, Âu Lạc 

bộ 208 

15 Bản đồ thể hiện Việt Nam dưới thời Bắc thuộc bộ 192 

16 
Phim thể hiện các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời 
kỳ Bắc thuộc và về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 

bộ 208 

17 
Lược đồ thể hiện địa dư, vị thế và lịch sử vương quốc 
Champa và vương quốc Phù Nam 

bộ 195 

18 
Phim thể hiện đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của 
các vương quốc cổ đại Champa và Phù Nam 

bộ 211 

VI Môn Địa lý      
1 Lưới kinh vĩ tuyến; Một số lưới chiếu toàn cầu tờ 172 

2 
Trích mảnh bản đồ thông dụng: Bản đồ địa hình, Bản đồ 
hành chính, Bản đồ đường giao thông, Bản đồ du lịch 

tờ 1.551 

3 Sơ đồ chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời tờ 1.543 
4 Sơ đồ hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa tờ 1.542 
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5 
Video/phần mềm mô phỏng chuyển động ngày đêm 
luân phiên và dài ngắn theo mùa 

bộ 202 

6 Tranh về cấu tạo bên trong trái đất tờ 157 
7 Tranh về sơ đồ cấu tạo núi lửa tờ 158 
8 Tranh về các dạng địa hình trên Trái đất tờ 174 
9 Tranh về hiện tượng tạo núi tờ 1.578 

10 
Video/phần mềm mô phỏng động về các địa mảng xô 
vào nhau 

bộ 205 

11 
Video/clip về hoạt động phun trào của núi lửa, cảnh 
quan vùng núi lửa 

bộ 207 

12 Sơ đồ các tầng khí quyển; Các loại mây tờ 178 
13 Sơ đồ Trái đất với các đai khí áp; Sờ đồ gió đất - gió biển tờ 165 
14 Biểu đồ, lược đồ về biến đổi khí hậu tờ 189 
15 Video/clip về sự nóng lên toàn cầu (Global warming) bộ 203 
16 Video/clip về tác động của nước biển dâng bộ 205 
17 Video/clip về thiên tai và ứng phó với thiên tai ở Việt Nam bộ 203 
18 Sơ đồ tuần hoàn nước và biểu đồ thành phần của thủy quyển tờ 198 
19 Video/clip về giáo dục tiết kiệm nước bộ 206 
20 Tranh minh họa phẫu diện một số loại đất chính tờ 1.566 
21 Tranh về hệ sinh thái rừng nhiệt đới tờ 1.552 

22 
Video/clip về đời sống của động vật hoang dã, vấn đề 
bảo vệ đa dạng sinh học 

bộ 206 

23 
Một số hình ảnh về con người làm thay đổi thiên nhiên 
Trái đất 

tờ 196 

24 Tập bản đồ Địa lý địa cương tập 1.458 
25 Lược đồ múi giờ trên Thế giới; Bản đồ các khu vực giờ GMT tờ 183 
26 Bản đồ các mảng kiến tạo, vành đai động đất, núi lửa tờ 185 
27 Bản đồ hình thể bán cầu Tây tờ 176 
28 Bản đồ hình thể bán cầu Đông tờ 176 
29 Bản đồ lượng mưa trung bình năm trên thế giới tờ 166 
30 Bản đồ các đới khí hậu trên Trái đất tờ 163 
31 Bản đồ hải lưu ở đại dương thế giới tờ 187 
32 Bản đồ các loại đất chính trên Trái đất tờ 186 
33 Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái đất tờ 186 
34 Bản đồ phân bố các chủng tộc trên thế giới tờ 195 
35 Bản đồ phân bố dân cư thế giới tờ 166 
36 Tập bản đồ Địa lí đại cương tập 1.462 
37 Tập bản đồ thế giới và các châu lục tập 1.458 
38 Atlat địa lí Việt Nam tập 1.424 
39 Quả địa cầu (tự nhiên và chính trị) chiếc 38 
40 Địa bàn chiếc 87 
41 Hộp quặng và khoáng sản chính của Việt Nam hộp 52 
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42 Nhiệt kế chiếc 69 
43 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 104 
44 Thước dây chiếc 58 

VII Môn Khoa học tự nhiên     
1 Tranh/ảnh mô tả sự đa dạng của chất tờ 425 
2 Tranh/ảnh về sơ đồ biểu diễn sự chuyển thể của chất tờ 426 
3 Tranh/ảnh về cấu trúc tế bào thực vật tờ 392 
4 Tranh/ảnh về cấu trúc tế bào động vật tờ 399 
5 Tranh/ảnh về so sánh tế bào thực vật, động vật tờ 416 
6 Tranh/ảnh về cấu trúc tế bào nhân sơ tờ 416 
7 Tranh/ảnh so sánh tế bào nhân thực và nhân sơ tờ 417 
8 Tranh/ảnh về một số loại tế bào điển hình tờ 418 

9 
Sơ đồ diễn tả từ tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan - cơ 
thể ở thực vật 

tờ 420 

10 
Sơ đồ diễn tả từ tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan - cơ 
thể ở động vật 

tờ 423 

11 Sơ đồ 5 giới sinh vật tờ 414 
12 Sơ đồ các nhóm phân loại sinh vật tờ 417 
13 Tranh/ảnh về cấu tạo virus tờ 415 
14 Tranh/ảnh về đa dạng vi khuẩn tờ 409 
15 Tranh/ảnh về một số đối tượng nguyên sinh vật tờ 409 
16 Tranh/ảnh về một số dạng nấm tờ 404 
17 Sơ đồ các nhóm Thực vật tờ 404 
18 Tranh/ảnh về Thực vật không có mạch (cây Rêu) tờ 388 

19 
Tranh/ảnh về Thực vật có mạch, không có hạt (cây 
Dương xỉ) 

tờ 382 

20 Tranh/ảnh về Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần) tờ 382 
21 Tranh/ảnh về Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín) tờ 387 

22 
Sơ đồ các nhóm động vật không xương sống và có 
xương sống 

tờ 403 

23 Tranh/ảnh về đa dạng động vật không xương sống tờ 400 
24 Tranh/ảnh về đa dạng động vật có xương sống tờ 413 
25 Tranh/ảnh mô tả sự tương tác của bề mặt hai vật tờ 424 
26 Tranh/ảnh về sự mọc lặn của Mặt Trời tờ 423 
27 Tranh/ảnh về một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng tờ 423 
28 Tranh/ảnh về hệ Mặt Trời tờ 419 
29 Tranh/ảnh về hệ Ngân Hà tờ 423 
30 Nhiệt kế lỏng hoặc cảm biến nhiệt độ cái 868 
31 Nến (Parafin) rắn hộp 939 
32 Ống nghiệm cái 1.455 
33 Ống dẫn thủy tinh chữ Z cái 625 
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34 Lọ thủy tinh miệng rộng cái 642 
35 Chậu thủy tinh cái 538 
36 Cốc loại 1 lít cái 845 
37 Thuốc tím (Potassium penmangannate - KmnO4) gram 733 
38 Ống đong bình trụ 100 ml cái 671 
39 Thìa café nhỏ cái 718 
40 Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn cái 663 
41 Phễu chiết hình quả lê cái 803 
42 Đũa thủy tinh cái 589 
43 Kính hiển vi cái 601 
44 Tiêu bản tế bào thực vật cái 2.526 
45 Tiêu bản tế bào động vật cái 2.551 
46 Kính lúp cái 2.618 
47 Lam kính hộp 1.146 
48 La men hộp 1.149 
49 Kim mũi mác cái 967 
50 Panh cái 1.021 
51 Dao cắt tiêu bản cái 1.053 
52 Pipet cái 959 
53 Đĩa kính đồng hồ cái 2.429 
54 Đĩa lồng (pêtri) cái 2.373 
55 Chậu lồng (Bôcan) cái 984 
56 Lọ thủy tinh, có ống nhỏ giọt cái 1.166 
57 Phễu thủy tinh loại to cái 1.011 
58 Kéo cắt cành cái 1.317 
59 Cặp ép thực vật cái 1.343 
60 Vợt bắt sâu bọ cái 1.268 
61 Vợt bắt động vật thủy sinh cái 1.337 
62 Vợt bắt động nhỏ ở đáy ao, hồ cái 1.346 
63 Lọ nhựa cái 1.180 
64 Hộp nuôi sâu bọ cái 1.297 
65 Bể kính cái 682 
66 Túi đinh ghim túi 634 
67 Găng tay túi 1.334 
68 Ống đong bộ 188 
69 Ống hút có quả bóp cao su cái 1.139 
70 Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ bộ 902 
71 Thanh nam châm cái 609 
72 Bộ thiết bị chứng minh lực cản của nước bộ 252 
73 Bộ thiết bị chứng minh độ giãn của lò xo bộ 881 
74 Giá để ống nghiệm cái 372 
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STT Tên thiết bị 
 Đơn vị 

tính  
 Số lượng  

75 Đèn cồn cái 390 
76 Cốc thủy tinh loại 250 ml cái 775 
77 Lưới thép cái 579 
78 Găng tay cao su đôi 5.543 
79 Áo choàng cái 6.276 
80 Kính bảo vệ mắt không màu cái 6.301 
81 Chổi rửa ống nghiệm cái 507 
82 Khay mang dụng cụ và hóa chất cái 442 
83 Bộ giá đỡ cơ bản bộ 681 
84 Bình chia độ cái 526 
85 Biến thế nguồn cái 668 
86 Băng đĩa đa dạng thực vật bộ 136 
87 Mô hình cấu tạo cơ thể người mô hình 113 

VIII Môn Công nghệ      
1 Tranh về Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở tờ 198 
2 Tranh về Kiến trúc nhà ở Việt Nam tờ 198 
3 Tranh về Xây dựng nhà ở tờ 196 
4 Tranh về Ngôi nhà thông minh tờ 198 
5 Tranh về Thực phẩm trong gia đình tờ 199 
6 Tranh về Phương pháp bảo quản thực phẩm tờ 198 
7 Tranh về Phương pháp chế biến thực phẩm tờ 195 
8 Tranh về Trang phục và đời sống tờ 197 
9 Tranh về Thời trang trong cuộc sống tờ 197 
10 Tranh về Sự lựa chọn và sử dụng trang phục tờ 197 
11 Tranh về Nồi cơm điện tờ 184 
12 Tranh về Bếp điện tờ 184 
13 Tranh về Đèn điện tờ 192 
14 Tranh về Quạt điện tờ 190 
15 Video về Ngôi nhà thông minh tệp 208 
16 Video về Vệ sinh an toàn thực phẩm trong gia đình tệp 209 
17 Video về Trang phục và thời trang tệp 209 
18 Video về An toàn điện trong gia đình tệp 209 
19 Bộ dụng cụ chế biến món ăn không sử dụng nhiệt bộ 427 
20 Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn bộ 331 
21 Hộp mẫu các loại vải hộp 304 
22 Bộ vật liệu cơ khí bộ 335 
23 Bộ dụng cụ cơ khí bộ 496 
24 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ bộ 116 
25 Bộ vật liệu điện bộ 360 
26 Bộ dụng cụ điện bộ 496 

X Môn Giáo dục thể chất     
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STT Tên thiết bị 
 Đơn vị 

tính  
 Số lượng  

1 
Tranh minh họa các yếu tố dinh dưỡng có ảnh hưởng 
trong tập luyện và phát triển thể chất 

tờ 565 

2 Tranh minh họa kỹ thuật các giai đoạn chạy cự li ngắn bộ 537 
3 Tranh minh họa kĩ thuật các giai đoạn ném bóng tờ 554 
4 Quả bóng quả 320 
5 Lưới chắn bóng bộ 249 
6 Đồng hồ bấm giây chiếc 771 
7 Còi chiếc 1.332 
8 Thước dây chiếc 787 
9 Thảm TDTT tấm 8.463 
10 Nấm thể thao chiếc 8.631 
11 Cờ lệnh thể thao bộ 703 
12 Biển lật số bộ 412 
13 Dây nhảy cá nhân chiếc 672 
14 Dây nhảy tập thể chiếc 758 
15 Bóng nhồi quả 1.478 
16 Dây kéo co cuộn 245 

XI Môn Nghệ thuật     
1 Thanh phách cặp 2.898 
2 Trống nhỏ bộ 733 
3 Tam giác chuông (Triangle) bộ 729 
4 Trống lục lạc (Tambourine) cái 729 
5 Đàn phím điện tử (Keyboard) bộ 104 
6 Kèn phím cái 747 
7 Bảng yếu tố và nguyên lí tạo hình tờ 756 

8 
Tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời 
kỳ Tiền sử và Cổ đại 

bộ 753 

9 
Tranh/ảnh về di sản văn hóa nghệ thuật thế giới thời kỳ 
Tiền sử và Cổ đại 

bộ 749 

XII Môn Hoạt động trải nghiệm     
1 Tranh về thiên tai, biến đổi khí hậu bộ 4.707 
2 Video/clip về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam bộ 257 
3 Bộ thẻ nghề truyền thống bộ 2.008 
4 Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường bộ 709 
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Phụ lục I-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ  
CÔNG TÁC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CHO KHOA UNG BƯỚU  

THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh ung thư 
cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Khoa Ung bướu 
thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

Mua sắm các thiết bị y tế gồm: 

a) 01 hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng; 

b) 01 hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT - CT hai bình diện - 
16 lát cắt; 

c) 01 hệ thống chụp CT dùng trong mô phỏng 32 lát cắt. 

(Chi tiết cấu hình thiết bị theo Biểu đính kèm)  

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 122.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí để chuẩn bị đầu tư 
là 2.000 triệu đồng.  

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; số 01 đường Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ KHOA UNG BƯỚU  
(Đính kèm Phụ lục I-02 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

A Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng hệ thống 01  
I Đặc điểm chung   

 
- Hệ thống có khả năng thực hiện kĩ thuật xạ trị 2D, 3D 
và có khả năng nâng cấp lên kỹ thuật xạ trị tiên tiến 
IMRT (xạ trị điều biến liều tia);  

  

 
- Hệ thống có mức năng lượng Photon là 6MV và 
15MV; liều Photon 600MU/phút;    

 
- Hệ thống có 05 mức năng lượng Electron là 
6/9/12/15 và 18MeV; liều Electron 1000MU/phút.   

II Cấu hình cung cấp cơ bản   
1 Hệ thống gia tốc tuyến tính hệ thống 01  

1.1 Thiết bị chính - đặc tính chùm tia   
1.2 Các đặc tính hệ thống gia tốc   
1.3 Bàn bệnh nhân   
1.4 Bộ chuẩn trực đa lá MLC   
1.5 Chức năng Điều trị nhiều trường chiếu liên tục   
1.6 Hệ thống Laser định vị bệnh nhân   
1.7 Chức năng kết nối chẩn đoán từ xa để khắc phục sự cố   
2 Hệ thống cửa chắn tia xạ hệ thống 01  
3 Hệ thống đo liều   

3.1 Hệ thống đo liều tương đối hệ thống 01  
3.2 Hệ thống đo liều tuyệt đối hệ thống 01  
4 Hệ thống thiết bị phụ trợ   

4.1 Máy nén khí (phù hợp yêu cầu máy gia tốc)  cái 01  
4.2 Hệ thống làm mát máy gia tốc  hệ thống 01  

4.3 
Máy ổn áp 03 pha công suất lớn cho hệ thống (phù hợp 
yêu cầu máy gia tốc)  

cái 01  

4.4 Intercom và Camera theo dõi bệnh nhân  bộ 01  
4.5 Khay gắn phụ kiện (theo máy gia tốc) bộ 01  
4.6 Thước cơ khí (front pointer) (theo máy gia tốc) bộ 01  
4.7 Máy hút ẩm cái 02  
5 Hệ thống làm khuôn và Định vị/cố định bệnh nhân   

5.1 Hệ thống gia công mặt nạ cố định bệnh nhân hệ thống 01  
5.2 Hệ thống làm khuôn chì hệ thống 01  
5.3 Bộ cố định trong điều trị vú - phổi bộ 01  
5.4 Bộ cố định tay, chân bộ 01  
5.5 Các tấm bolus bộ 01  
5.6 Bộ cố định đầu cổ bộ 01  
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STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

5.7 Bộ cố định vùng chậu bộ 01  
6 Hệ thống phần mềm lập kế hoạch điều trị hệ thống 01  
7 Hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu xạ trị hệ thống 01  

III Cấu hình cung cấp nâng cao   
8 Gói nâng cấp kỹ thuật xã trị điều biến liều tia (IMRT)   

8.1 Tính năng xạ trị điều biến liều tia (IMRT)  gói 01  

 
- Lập kế hoạch điều trị IMRT theo các kỹ thuật Ngừng 
và phát tia (Step and Shoot), Vừa trượt vừa phát tia 
(Sliding Window); 

  

 
- Tính toán IMRT bao gồm thuật toán tính toán vị trí 
các lá MLC, MLC động khi phát tia. 

  

8.2 
Tính năng điều biến liều trường chiếu lớn (Large Field 
IMRT)  

gói 01  

 
- Cho phép tạo ra trường chiếu IMRT tối đa như một 
trường chiếu đơn 

  

8.3 
Bộ thiết bị kiểm tra chất lượng (QA) cho kỹ thuật 
IMRT, bao gồm: 

bộ 01 

 - Đầu dò ma trận;   

 
- Phantom dùng trong đo liều kiểm chuẩn kế hoạch 
IMRT; 

  

 - Phần mềm thu nhận và kiểm chuẩn kế hoạch IMRT.   

9 
Hệ thống chụp ảnh PORT điện tử (EPID) PORTAL 
VISON  

hệ thống 01  

10 Bộ cố định bệnh nhân trong phòng CT mô phỏng    
10.1 Bộ cố định trong điều trị vú - phổi bộ 01  
10.2 Bộ cố định tay, chân bộ 01  
10.3 Bộ cố định đầu cổ bộ 01  
10.4 Bộ cố định vùng chậu bộ 01  

B Hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT 
- CT hai bình diện - 16 lát cắt 

hệ thống 01  

I Hệ thống máy chính   

1 Khối thu hình y học hạt nhân SPECT   
1.1 Khung máy SPECT bộ 01  
1.2 Bộ đầu thu tín hiệu y học hạt nhân SPECT bộ 02  
1.3 Bộ tay nắm điều khiển trong phòng chụp bộ 01  
1.4 Màn hình hiển thị thông số trong phòng chụp bộ 01  
2 Khối thu hình CT   

2.1 Khoang máy (gantry) CT bộ 01  
2.2 Hệ thống đầu thu CT bộ 01  
2.3 Bóng phát tia X bộ 01  
2.4 Bộ phát cao thế bộ 01  
3 Bàn chụp bệnh nhân bộ 01  
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STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

4 
Hệ thống máy tính điều khiển, thu nhận, hiển thị và xử 
lý hình ảnh 

hệ thống 01  

5 
Hệ thống máy tính trạm chuyển dụng để khảo sát và 
xử lý ảnh y học hạt nhân 

hệ thống 01  

II Các bộ chuẩn trực cung cấp cùng hệ thống   

6 
Bộ chuẩn trực năng lượng thấp độ phân giải và độ 
nhạy cao  

bộ 02  

7 
Bộ xe đẩy cho bộ chuẩn trực năng lượng thấp độ phân 
giải và độ nhạy cao 

bộ 01  

8 Bộ chuẩn trực tổng quát năng lượng cao  bộ 02 
9 Bộ xe đẩy cho bộ chuẩn trực tổng quát năng lượng cao bộ 01  
10 Bộ chuẩn trực Pinhole bộ 01  
11 Bộ xe đẩy cho bộ chuẩn trực Pinhole bộ 01  

III Các phần mềm, chức năng, ứng dụng lâm sàng y 
học hạt nhân (SPECT) 

  

12 
Phần mềm thiết lập bệnh nhân, thu nhận dữ liệu, xử lý 
và lưu trữ dữ liệu. 

bộ 01  

12.1 Chế độ thu nhận tĩnh    

12.2 Chế độ thu nhận động    

12.3 Chế độ quét toàn thân    

12.4 Chế độ thu nhận đặt cổng    

12.5 Chế độ thu nhận SPECT   

12.6 Chế độ thu nhận SPECT đồng bộ nhịp tim/đặt cổng 
(Gated) 

  

13 Phần mềm/thuật toán tái tạo lặp SPECT cho khảo sát xương  bộ 01  

14 
Phần mềm/ thuật toán tái tạo phục hồi độ phân giải dữ 
liệu SPECT cho khảo sát tim  

bộ 01  

15 Phần mềm khảo sát và xử lý ảnh y học hạt nhân  bộ 01  
15.1 Ứng dụng phát hiện và hiệu chỉnh chuyển động    

15.2 Ứng dụng chồng ảnh    

15.3 Ứng dụng dán nhiều FOV    

15.4 Ứng dụng dựng hình và trộn ảnh 3D    

16 
Phần mềm/ứng dụng dựng hình và phân tích dữ liệu 
SPECT não – thần kinh  

  

17 
Phần mềm/ứng dụng đánh giá và định lượng các bệnh 
lý liên quan từ các dữ liệu SPECT và SPECT-CT não 

bộ 01  

18 
Phần mềm/chức năng phân tích dữ liệu xạ hình nội 
tiết/tuyến giáp  

bộ 01  

19 Phần mềm/chức năng phân tích dữ liệu xạ hình phổi bộ 01  
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STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

20 Phần mềm/chức năng phân tích dữ liệu xạ hình tiêu hóa  bộ 01  
21 Phần mềm/ứng dụng phân tích dữ liệu xạ hình thận  bộ 01  
22 Phần mềm/ứng dụng phân tích dữ liệu xạ hình xương  bộ 01  
23 Phần mềm/ứng dụng xem và xử lý dữ liệu xạ hình tim  bộ 01  

24 
Phần mềm/ứng dụng tính toán phân suất tống máu thất 
trái và hiển thị bề mặt dạng 3D  

bộ 01  

25 
Phần mềm/ứng dụng 3D tự động định lượng tưới máu 
cơ tim  

bộ 01  

26 
Phần mềm/ứng dụng phân tích định lượng bể máu tim 
bằng cách tính toán thể tích và phân suất tống máu  

bộ 01  

27 
Phần mềm/ ứng dụng tính toán định lượng các thay đổi 
hấp thụ dược chất phóng xạ theo thời gian  

bộ 01  

28 
Phần mềm/ứng dụng giúp duy trì chất lượng hiệu 
chỉnh độ suy giảm ở mức năng lượng thấp 

bộ 01  

IV Phần mềm chụp, tái tạo, xử lý hình ảnh CT bộ 01  

29 Phần mềm/ ứng dụng thu ảnh CT thường quy bộ 01  
30 Phần mềm tái tạo lặp giảm liều chụp  bộ 01 
31 Phần mềm/chức năng tự động điều chỉnh dòng chụp bộ 01  
32 Phần mềm/chức năng tái tạo trực tiếp theo thời gian thực bộ 01  
33 Phần mềm/ ứng dụng thu ảnh SPECT/CT kết hợp bộ 01  
34 Phần mềm/ ứng dụng QC bộ hình ảnh NM/CT kết hợp bộ 01  

35 
Phần mềm dựng hình thể tích 3D, bao gồm MPR và 
MPVR cho dữ liệu ảnh CT 

bộ 01  

36 Phần mềm/ ứng dụng loại bỏ xương và bàn  bộ 01  
37 Phần mềm/ ứng dụng phân tích mạch máu cao cấp  bộ 01 
38 Phần mềm/ thuật toán gia tăng chi tiết khảo sát tai trọng bộ 01  
39 Phần mềm kết nối DICOM với hệ thống HIS/RIS bộ 01  

40 
Phần mềm/ ứng dụng phân chia chuỗi ảnh bệnh nhân 
thành các nhóm ảnh riêng biệt  

bộ 01  

V Các phụ kiện    

41 Bộ phụ kiện giữ nguồn để thực hiện QC và QA máy bộ 01 
42 Nguồn dùng kiểm chuẩn máy bộ 01 

43 
Bộ định vị bệnh nhân: định vị đầu, chân, tay, đai cố 
định bệnh nhân 

bộ 01  

44 Bộ định vi bệnh nhân nhi bộ 01  
45 Phantom kiểm chuẩn chất lượng bộ 01 
46 Bộ theo dõi tín hiệu điện tim (ECG) bộ 01  
47 Bộ UPS cho hệ thống thu ảnh y học hạt nhân bộ 01  
48 Bộ đàm thoại nội bộ bộ 01  
49 Đèn cảnh báo phát tia bộ 01  
VI Bộ các thiết bị cho phòng HOTLAB chia liều   
50 Bộ che chắn xylanh 1cc bộ 01  
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STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

51 Bộ che chắn xylanh 3cc bộ 01  
52 Bộ che chắn xylanh 10cc bộ 01  
53 Kẹp gắp dạng cong, dùng kẹp lọ phóng xạ cái 01 
54 Hộp đựng vận chuyển bơm tiêm có bọc chì  bộ 01  
55 Kính chì che chắn dạng L bộ 01  
56 Hang gạch chì che chắn bộ 01  
57 Bàn thép bộ 01 

58 
Hệ thống máy đo chuẩn liều: Bao gồm máy đo liều, 
buồng ion hóa loại buồng giếng 

hệ thống 01  

59 Thùng chứa chất thải phóng xạ cái 01  
60 Bộ dụng cụ xử lý nhiễm bẩn phóng xạ bộ 01  
61 Tạp dề và váy chì bộ 02 
62 Găng tay chì bộ 02  
63 Máy đo khảo sát bức xạ cầm tay bộ 01  
64 Liều kế cá nhân cái 01  
C Hệ thống chụp CT dùng trong mô phỏng 32 lát cắt hệ thống 01 

I Đặc điểm chung   

 - Hệ thống chụp cắt lớp điện toán (CT) 32 lát cắt;   

 
- Kết hợp với hệ thống định vị laser trên bàn vật liệu 
cacbon để chụp cắt lớp mô phỏng trước khi tiến hành 
xạ trị. 

  

II Cấu hình cung cấp   

1 Hệ thống máy chính   

1.1 Khoang máy  bộ 01  
1.2 Bóng phát tia  bộ 01  
1.3 Bộ phát cao thế  bộ 01  
1.4 Bộ đầu thu  bộ 01  
1.5 Màn hình cảm ứng tích hợp trên khoang máy  bộ 01  
1.6 Bàn chụp - Table bộ 01  

1.7 
Bộ điều khiển thu nhận và tái tạo hình ảnh bao gồm 02 
màn hình LCD 19” 

bộ 01  

1.8 Bộ máy tính trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng bộ 01  

1.9 
Đàm thoại nội bộ, bộ định vị laser: tích hợp trên 
khoang máy  

bộ 01  

2 Phần mềm/chức năng chụp   

2.1 
Phần mềm/chức năng tái tạo lặp theo thuật toán lặp 
thống kê thích nghi  

bộ 01  

2.2 
Phần mềm/ chức năng điều chỉnh liều tia tự động trong 
một vòng quay và dọc theo chiều dài bệnh nhân  

bộ 01  

2.3 Phần mềm tái tạo chi tiết phổi và cấu trúc trung thất độ bộ 01  
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STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

phân giải cao  

2.4 

Phần mềm/chức năng tái tạo và xem ảnh 3D, in phim, 
bao gồm chức năng Nội soi ảo, xem cấu trúc của các 
cấu trúc chứa khí trong cơ thể như đường hô hấp, 
xoang, hoặc cấu trúc mạch máu  

bộ 01  

2.5 
Chức năng kiểm tra liều tia trước khi chụp, báo cáo 
liều tia sau khi chụp  

bộ 01  

2.6 Phần mềm/chức năng chụp cho trẻ nhỏ bộ 01  

2.7 
Phần mềm/chức năng chụp và phân tích mạch máu 
(CTA) và xóa xương tự động  

bộ 01  

2.8 
Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm 
thuốc cản quang  

bộ 01  

2.9 Phần mềm/chức năng hỗ trợ chụp cấp cứu nhanh  bộ 01  

2.10 Phần mềm/chức năng chụp xoắn ốc tốc độ cao, giữ 
nguyên chất lượng hình ảnh  

bộ 01  

2.11 Phần mềm/chức năng giảm nhiễu gây ra bởi kim loại  bộ 01  
2.12 Ứng dụng nội soi đại trực tràng ảo  bộ 01  

2.13 Phần mềm/chức năng chồng ảnh  bộ 01 

2.14 Phần mềm/chức năng phân tích và đánh giá u phổi  bộ 01  

2.15 Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn 
thương, lập kế hoạch điều trị u gan  

bộ 01  

2.16 Phần mềm/chức năng khảo sát theo dõi tiến triển ung bướu  bộ 01 

2.17 
Ứng dụng chuyên dùng cho quy trình thực hiện CT-
Mô phỏng  

bộ 01  

2.18 Kết nối chuẩn DICOM  bộ 01  
3 Phụ kiện kèm theo    

3.1 Bộ lưu điện UPS online 6 kVA cho phần máy tính điều 
khiển 

bộ 01  

3.2 Bơm tiêm thuốc tương phản, loại 2 nòng máy 01  

3.3 Máy in phim khô máy 01  

3.4 Mặt bàn phẳng dùng cho CT – mô phỏng bằng vật liệu 
carbon 

cái 01  

3.5 Hệ thống laser mô phỏng  hệ thống 01  

3.6 
Phụ kiện: phantom, dụng cụ định vị bệnh nhân trong 
khi chụp 

bộ 01 

3.7 
Hệ thống camera – monitor theo dõi bệnh nhân trong 
khi chụp 

bộ 01  

3.8 Bộ bàn ghế cho nhân viên vận hành bộ 01  

3.9 
Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy, 
bao gồm: CB, khởi động từ, bộ bảo vệ pha, các thanh 
cái tiếp địa, trung tính 

bộ 01  
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STT Thiết bị và cấu hình thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3.10 Đèn báo phát tia cái 01  
3.11 Áo chì cái 02  

3.12 
Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng và lắp đặt, bảo 
trì – sửa chữa 

bộ 01  
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Phụ lục I-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG PHÒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ CÁN BỘ  
THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc 
tỉnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng khối phòng khám, điều trị cán bộ cao 03 tầng, diện tích xây dựng 
khoảng 1.397 m2, diện tích sàn khoảng 3.320 m2. 

b) Xây dựng hạ tầng: Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ; cầu nối có mái che; bể 
thu gom nước thải, máy bơm; vườn hoa, cây xanh; trạm biến áp 220KV và đường dây 
cáp ngầm; hạ tầng viễn thông; hệ thống phòng cháy và chữa cháy; hệ thống mạng nội 
bộ, camera, điều hòa không khí; nhà bảo vệ; bể nước sinh hoạt, máy bơm; nhà đặt 
máy bơm, máy phát điện dự phòng; kè đá, san gạt. 

c) Mua sắm trang thiết bị y tế và nội thất: Chi tiết theo Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 68.125 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí để chuẩn bị đầu 
tư là 1.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; số 01 đường Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ NỘI THẤT 
PHÒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ CÁN BỘ  

 (Đính kèm Phụ lục I-03 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Thiết bị y tế    
1 Hệ thống khí y tế hệ thống 01 
2 Hệ thống chuông gọi y tá khẩn cấp hệ thống 01 
3 Máy trị liệu sóng ngắn  máy 01  
4 Máy nén ép trị liệu  máy 01  
5 Siêu âm điều trị  máy 01  
6 Máy điều trị bằng sóng cao tầng (vi sóng) máy  01  
7 Máy điều trị bằng từ trường máy 01  
8 Máy kích thích thần kinh cơ máy 01  
9 Hệ thống kéo giãn cột sống hệ thống 01  
10 Máy đo điện cơ  máy 01  
11 Máy theo dõi bệnh nhân máy 02  
12 Bơm tiêm điện cái 02  
13 Máy truyền dịch máy 03  
14 Máy điện tim 6 kênh máy 01  
15 Giường cơ đa năng cái 37  
16 Giường điện đa năng cái 02  
17 Giường điện đa năng tích hợp cân cái 01  
18 Ghế nha cái 01  
19 Máy sinh hiển vi khám mắt máy 01  
20 Bảng đo thị lực điện tử cái 01  

21 Dụng cụ phòng khám khoa Sản bộ 01  

22 Dụng cụ phòng khám khoa Răng Hàm Mặt bộ 01  
23 Dụng cụ phòng khám khoa Mắt bộ 01  
24 Máy siêu âm tổng quát tim mạch cao cấp máy 01  
25 Hệ thống nội soi tổng quát hệ thống 01  
II Trang thiết bị nội thất   

1 Bàn làm việc  cái 20  

2 Ghế xoay cái 20  

3 Tủ lạnh trữ thuốc cái  01  

4 Ghế salon phòng A1 bộ 02  

5 Bàn ghế làm việc phòng A1 bộ 02  

6 Tủ âm tường phòng  A1 cái 02  

7 Tivi phòng A1 cái 02  

8 Điều hoà không khí phòng A1 cái 02  
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STT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

9 Tivi các phòng bệnh 1 và 2 giường  cái 14  

10 Tủ âm tường các phòng bệnh 1 và 2 giường bộ 14  

11 Bàn ghế phòng ăn chung  bộ 06  

12 Ghế băng chờ   cái 06  

13 Tủ đầu giường cái 40  

14 
Quầy và kệ (Phòng Kế toán, phát thuốc, tiếp nhận, 
lấy mẫu xét nghiệm, hành chính) 

bộ 05  

15 Bàn ghế phòng họp bộ 01  

16 Quạt hút cái 10  
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Phụ lục I-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP BỆNH 

VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LÂM ĐỒNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo khối Hành chính, Khoa Dược: Diện tích sàn khoảng 824 m2; 

- Cải tạo khối Phòng khám nội trú: Diện tích sàn khoảng 2.018 m2; 

- Xây dựng mở rộng khối Điều trị cao 03 tầng (01 tầng bán hầm, 01 tầng trệt và 
01 tầng lầu); diện tích xây dựng khoảng 705 m2, diện tích sàn khoảng 2.495 m2; 

- Xây dựng, cải tạo hàng rào, sân đường nội bộ: Diện tích sân khoảng 125 m2, 
hàng rào dài khoảng 300 mét. 

- Lắp đặt, cải tạo hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera và mạng 
nội bộ; 

- Mua sắm trang thiết bị y tế và nội thất, gồm: 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 61.600 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí để chuẩn bị đầu tư 
là 1.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng, số 33 - 35 
đường Hùng Vương, Phường 10, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ NỘI THẤT   
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LÂM ĐỒNG  

(Đính kèm Phụ lục I-04 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Thiêt bị y tế   

1 Máy điện xung trị liệu cái 05 

2 Máy xung kích điều trị cái 02 

3 Máy trị liệu sóng ngắn cái 01 

4 Siêu âm điều trị (tần số 0,8 - 2,4 MHz) cái 03 

5 Đèn tử ngoại cái 01 

6 Máy điện phân dẫn thuốc cái 02 

7 Máy kích thích liền xương cái 02 

8 Máy điện từ trường toàn thân cái 01 

9 Laser chiếu ngoài cái 01 

10 Máy xét nghiệm đường huyết HbA1C cái 01 

11 Tủ sấy Parapin 55,6 lít cái 01 

12 Nồi hấp ướt 62 lit cái 01 

13 Máy điện châm không kim 8 kênh (150VA) cái 02 

14 Máy kích thích và điện phân dẫn thuốc cái 02 

15 
Máy kéo dãn cột sống, cổ (điều chỉnh độ cao điện 
tử ) 

cái 02 

16 Máy vi sóng cái 02 

17 Máy xoa bóp áp lực hơi cái 03 

II Thiết bị nội thất   

1 Quầy cái 02 

2 Tủ đầu giường cái 44 

3 Giường inox 1,2 x 2 (mét), nệm bọc Similli cái 47 

4 Tủ âm tường các phòng bệnh cái 13 

5 Tủ đựng đồ bệnh nhân (nhiều ngăn, đặt ở sảnh) cái 07 

6 Tủ đựng quần áo nhân viên cái 08 

7 Bàn ghế làm việc 20 chỗ bộ 02 

8 Bình nước nóng Ariston 30 lít cái 20 

9 Ghế ngồi nhân viên cái 50 

10 Băng ghế ngồi chờ bệnh nhân (mỗi băng 4 cái) băng 12 

11 Bàn máy tính bộ 10 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 20 + 21/Ngày 12 - 4 - 2021 
 

29

STT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

12 Tủ đựng hồ sơ 8 ngăn bằng sắt 1 x 2 x 0,5 (mét)  cái 06 

13 Máy điều hòa nhiệt độ cái 01 

14 Cây uống nước nóng lạnh cái 07 

15 
Tủ đựng vật tư y tế, ống nghiệm, hóa chất, tủ đựng 
thuốc 

cái 07 

16 Ghế gỗ tựa lưng cái 10 

17 
Tủ đựng dụng cụ 02 ngăn bằng nhôm 1 x 2 x 0,5 
(mét) 

cái 01 

18 Giường tiểu phẫu inox 1 x 2 (mét) cái 01 

19 Quạt thông gió cái 30 

20 Ghế xoay cái 10 

21 Bàn gỗ hội trường cái 40 

22 Ghế gỗ hội trường cái 160 

23 
Phần sân khấu (hệ thống âm thanh, ánh sáng, rèm 
treo) 

hệ thống 01 
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Phụ lục I-05 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ LÀM VIỆC CHO LỰC LƯỢNG  
CÔNG AN XÃ (GIAI ĐOẠN 2)  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt và tiếp dân 
cho cán bộ cảnh sát công an xã. 

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lâm Đồng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Đầu tư xây dựng mới 17 cơ sở làm việc cho lực lượng công an xã, gồm: 

- 01 xã thuộc huyện Lạc Dương: Xã Đạ Chais; 

- 04 xã thuộc huyện Đơn Dương: Đạ Ròn, P'roh, Ka Đô và Lạc Xuân; 

- 07 thuộc huyện Đức Trọng: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Tân Hội, Tà 
Hine, Ninh Loan và Tà Năng; 

- 05 xã thuộc huyện Bảo Lâm: B'Lá, Lộc Quảng, Lộc Tân, Lộc An và Lộc Nam.  

3.2. Quy mô đầu tư:  

Sử dụng cùng một thiết kế cho 17 cơ sở làm việc với quy mô đầu tư của 01 cơ 
sở làm việc như sau: 

a) Nhà làm việc, ăn và ở tập thể cán bộ cơ sở cao 02 tầng; diện tích xây dựng 
khoảng 133 m2, diện tích sàn khoảng 272 m2; 

b) Nhà để xe cao 01 tầng; diện tích xây dựng khoảng 47 m2., diện tích sàn 
khoảng 30,4 m2; 

c) Hạ tầng kỹ thuật gồm: Sân bê tông, cổng, hàng rào, kè đá, đài nước, giếng 
khoan, mương thoát nước; 

d) Mua sắm trang thiết bị cho 01 cơ sở làm việc gồm: 02 bộ bàn làm việc, 01 
bàn họp, 08 ghế dựa và 01 tủ hồ sơ. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 52.460 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: Xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương); xã Đạ Ròn, xã P'roh, 
xã Ka Đô, xã Lạc Xuân (huyện Đơn Dương); xã Hiệp An, xã Hiệp Thạnh, xã Liên 
Hiệp, xã Tân Hội, xã Tà Hine, xã Ninh Loan và xã Tà Năng (huyện Đức Trọng); xã 
B'Lá, xã Lộc Quảng, xã Lộc Tân, xã Lộc An và xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm).  

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./.  
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Phụ lục I-06 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ TẬP LUYỆN VÕ THUẬT VÀ TẬP BẮN  
CÔNG AN TỈNH  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện bắn đạn thật và tập 
luyện thể dục, thể thao rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ phục vụ yêu cầu công 
tác và chiến đấu trong lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng mới 01 khối nhà cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.702,6 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 4.968,32 m2; gồm: 

- Tầng hầm: Xây dựng nhà tập bắn 09 làn súng, diện tích sàn xây dựng khoảng 
1.873,5 m2 và gara xe, diện tích sàn xây dựng khoảng 610,66 m2; 

- Tầng trệt: Xây dựng nhà tập luyện võ thuật, diện tích sàn xây dựng khoảng 
2.484,16 m2.    

b) Xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

c) Mua sắm thiết bị, gồm: Ghế nghỉ vận động viên, tủ để đồ, tủ uống nước, 
thiết bị chạy bộ, bộ tập đa năng, máy bơm điện (sinh hoạt), xe đẩy nước, lưới tennis, 
ghế ngồi trọng tài. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 45.000 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: Phường 5, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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Phụ lục I-07 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN VĂN - ĐẠ ĐỜN,  
HUYỆN LÂM HÀ  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước thực hiện hoàn thành quy hoạch mạng 
lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Lâm Hà để phục vụ nhu cầu đi lại và 
vận chuyển hàng hoá của nhân dân, 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 Lâm Hà. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư: 

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 7.500 mét; điểm đầu tuyến đường giao với 
đường liên xã Tân Văn - Phúc Thọ tại Km3+800 thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Văn; 
điểm cuối tuyến đường giao với đường chính thuộc Dự án di dân tự do xóm Bến Tre 
và đường đi xã Phúc Thọ. 

3.2. Quy mô đầu tư: 

a) Phần đường: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền 
núi, với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề có gia cố 2 bên, mỗi bên 
rộng 0,5 mét; lề đất 2 bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố bằng bê tông nhựa chặt hạt trung trên lớp cấp 
phối đá dăm loại 1, đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn hiện hành; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế mương đất kết hợp mương hở bằng bê tông 
cốt thép lắp ghép và cống hộp bệ tống cốt thép ở các ngã giao; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng hệ thống cống hộp và cống tròn đảm 
bảo tháo nước mặt và nước lưu vực; 

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

b) Phần cầu: Xây dựng mới 01 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu tại Km3+260, khẩu 
độ 02 nhịp 25,7 mét; khổ cầu rộng 8,5 mét, gồm phần xe chạy rộng 7,5 mét và phần 
gờ lan can + lan can 2 bên, mỗi bên rộng 0,5 mét.  

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 168.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 32.720 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: Xã Tân Văn và xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.  

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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Phụ lục I-08 
PHÊ DUYỆT 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 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trên địa bàn 
thị trấn Di Linh theo quy hoạch được duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu 
thông, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa của người dân tại khu vực; chỉnh trang đô thị, 
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 Di Linh. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư:  

Nâng cấp 06 tuyến đường nội thị thị trấn Di Linh với tổng chiều dài khoảng 
3.880 mét, gồm: 

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

- Đường Ka Đen (nối dài) dài khoảng 402 mét, điểm đầu tuyến nối tiếp đường 
Ka Đen đang đầu tư, điểm cuối tuyến giao với đường Trần Quốc Toản;  

- Đường Hoàng Diệu dài khoảng 361 mét, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 20 
tại Bến xe cũ, điểm cuối tuyến giao với đường Lê Văn Tám;  

- Đường Nguyễn Văn Trỗi dài khoảng 790 mét, điểm đầu tuyến giao với Quốc 
lộ 20, điểm cuối tuyến giao với Quốc lộ 28;  

- 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; 

- 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.  

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 như 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 16 12 2 x 2 
2 Ka Đen (nối dài) 402 13 9 2 x 2 
3 Hoàng Diệu 361 12 8 2 x 2 
4 Nguyễn Văn Trỗi 790 21 17 2 x 2  
5 Nguyễn Thị Minh Khai 537 16 12 2 x 2 
6 Cao Bá Quát 710 12 8 2 x 2 
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- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa chặt trên lớp cấp phối đa dăm, đảm bảo 
độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn hiện hành;  

- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Terazoo; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế mương dọc hình chữ nhật bằng bê tông xi 
măng, đậy đan bê tông cốt thép; tại các vị trí giao nhau thiết kế cống tròn kết hợp 
mương đan chịu lực; tại các vị trí bằng phẳng trên tuyến đường thiết kế mương dọc 
bằng cống ly tâm;     

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

- Hệ thống chiếu sáng công cộng: Bố trí trên những tuyến đường có mật độ dân 
cư đông đúc; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 105.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 19.500 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: Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.  

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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Phụ lục I-09 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐINH TRANG HÒA - 
HÒA TRUNG - HÒA BẮC, HUYỆN DI LINH  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo thành trục đường giao thông liên xã Đinh Trang 
Hòa - Hòa Trung - Hòa Bắc để tạo điều kiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, 
sinh hoạt của nhân dân 3 xã và các khu vực lân cận được thuận lợi, an toàn; 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 Di Linh. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 13.305 mét; điểm đầu tuyến đường giao 
với Quốc lộ 20 tại cây số 16 xã Đinh Trang Hòa; điểm cuối tuyến đường giao với 
đường bê tông đi vào Tiểu khu 711, xã Hòa Bắc. 

3.2. Quy mô đầu tư: 

a) Phần đường: 

Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với các 
thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: 

Đơn vị tính: mét 

T
T 

Diễn giải 
Chiều 

dài  

Chiều 
rộng  
nền 

đường 

Trong đó: 
Chiều 
rộng  
mặt 

đường  

Chiều 
rộng lề 
có gia 
cố, vỉa 

hè 

Chiều 
rộng  
lề đất 

1 
Đoạn qua khu trung tâm xã 
Đinh Trang Hòa 

683 11,00 9,00 1,00 x 2  

2 
Đoạn từ trung tâm xã Đinh 
Trang Hòa đến trung tâm 
xã Hòa Trung 

4.597 7,50 5,50 0,50 x 2 0,50 x 2 

3 
Đoạn qua khu trung tâm xã 
Hòa Trung 

532 9,00 7,00 1,00 x 2 
 

4 
Đoạn từ trung tâm xã Hòa 
Trung đến trung tâm xã Hòa 
Bắc 

3.380 7,50 5,50 0,50 x 2 0,50 x 2 

5 Đoạn qua khu trung tâm xã 
Hòa Bắc  

1.145 9,00 7,00 1,00 x 2 
 

6 Đoạn ngoài khu trung tâm 
xã Hòa Bắc 

2.967 7,50 5,50 0,50 x 2 0,50 x 2 

- Kết cấu mặt đường trên nền đường hiện hữu bằng bê tông nhựa chặt trên lớp 
móng và lớp bù vênh bằng cấp phối đa dăm đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu 
chuẩn hiện hành; 
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 - Kết cấu mặt đường phần mở rộng bằng bê tông nhựa chặt trên lớp cấp phối 
đa dăm, đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn hiện hành;  

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế mương hộp hình chữ nhật tại các đoạn qua 
trung tâm các xã, qua khu dân cư; thiết kế mương bê tông tấm lắp ghép tại những 
đoạn có độ dốc cao trên 6%, mái ta luy dương kết hợp với thiết kế đào mương đất 
hình thang theo quy định;     

- Hệ thống thoát nước ngang: Tận dụng các vị trí cống hộp hiện trạng còn sử 
dụng tốt; thiết kế bố trí cống tròn mới, nối cống, nâng cấp cống cũ... đảm bảo thoát 
nước trên tuyến đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định; 

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

b) Phần cầu:  

Xây dựng mới cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu 01 nhịp 21,7 mét tại lý trình 
Km11+5,13 - Km11+24,81, gồm 4 dầm chữ I, bề rộng mặt cầu 7,5 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 95.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 3.600 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: Xã Đinh Trang Hòa, xã Hòa Trung và xã Hòa Bắc, 
huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./. 
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Phụ lục I-10 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐƯỜNG LIÊN XÃ  
HÒA NINH - HÒA NAM, HUYỆN DI LINH  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện trục đường giao thông liên xã Hòa Ninh 
- Hòa Nam để tạo điều kiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của 
nhân dân 2 xã và các khu vực lân cận được thuận lợi, an toàn; 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 Di Linh. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư:  

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 12.950 mét, gồm: 

- Tuyến chính dài khoảng 10.300 mét; điểm đầu tuyến tại Km6+640 đường 
Hòa Ninh - Hòa Nam (cầu số 2); điểm cuối tuyến tại Km16+940 đường Hòa Ninh - 
Hòa Nam (tại ngã 3 chách Trường Tiểu học Hòa Nam 2 khoảng 850 mét).  

- Tuyến nhánh dài khoảng 2.650 mét; điểm đầu tuyến tại ngã ba trung tâm xã 
Hòa Nam đi xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm; điểm cuối tuyến tại ngã ba Âu Cơ, xã Tân 
Lạc, huyện Bảo Lâm. 

b) Quy mô đầu tư:  

Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với các 
thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Các đoạn qua trung tâm xã, khu vực đông dân cư: Nền đường rộng 09 mét; 
mặt đường rộng 07 mét; lề đường gia cố hai bên, mỗi bên rộng 01 mét; 

- Các đoạn còn lại: Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề đường 
gia cố hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét và lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét. 

- Kết cấu mặt đường trên nền đường hiện hữu bằng bê tông nhựa chặt trên lớp 
móng và lớp bù vênh bằng cấp phối đa dăm đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu 
chuẩn hiện hành; 

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

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế mương đất kết hợp mương bê tông xi 
măng lắp ghép; bố trí tấm đan bê tông cốt thép tại các vị trí vào nhà dân; tại các vị trí 
ngã rẻ bố trí mương đan chịu lực bê tông, trên đậy đan bê tông chịu lực; các đoạn qua 
khu dân cư đông thiết kế mương bê tông hình chử nhật trên đậy tấm đan bê tông cốt 
thép;     

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn bê tông cốt thép và cống hộp bê 
tông cốt thép đảm bảo thoát nước trên tuyến đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy 
định; 

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế theo quy định hiện hành. 
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4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: 95.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 1.000 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: Xã Hòa Ninh và xã Hòa Nam, huyện Di Linh.  

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2024./.  
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Phụ lục II-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU MỎ VẸT, HUYỆN ĐẠ TẺH  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm khai thác hiệu quả tuyến đường giao thông đi từ 
đường ĐT.721 vào khu Mỏ Vẹt; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân giữa huyện Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng và huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nhằm góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giữa 02 địa phương. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư: Xây dựng mới cầu bắc qua sông Đạ Huoai tại xã Đạ Kho, 
huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng và xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.  

3.2. Quy mô đầu tư: 

a) Phần cầu: Xây dựng cầu bê tông cốt thép vĩnh cữu, chiều dài toàn cầu tính 
đến đuôi mố khoảng 165 mét; khổ cầu rộng 09 mét, trong đó phần xe chạy rộng 08 
mét và phần gờ chắn bánh hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét.  

b) Phần đường đầu cầu: Xây dựng đường vuốt nối đầu cầu hai bên dài 50 mét, 
thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với cacd1 thông số kỹ thuật chủ yếu:  

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề gia cố hai bên, mỗi bên 
0,5 mét; lề đất hai bên, mỗi bên 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố bằng bê tông nhựa đảm bảo cường độ theo tiêu 
chuẩn hiện hành; 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng đá hộc vữa xi măng 100, tấm bê tông 
kết hợp rãnh đất hình thang để đảm bảo thoát nước mặt đường;   

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 60.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 4.000 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: Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng và xã Nam 
Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI XÃ ĐẠ K'NÀNG, 
HUYỆN ĐAM RÔNG VỚI XÃ PHÚC THỌ, HUYỆN LÂM HÀ  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân 
dân, góp phần đảm bảo giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà và huyện Đam Rông, 
giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hoàn 
thành quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư: 

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4.500 mét; điểm đầu tuyến tại lý trình 
Km42+400 của đường ĐT.724 thuộc xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông; điểm cuối 
tuyến tại cầu Làng Hai, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. 

3.2. Quy mô đầu tư:  

a) Phần đường: Tuyến đường được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn 
đường cấp IV miền núi, với các thông số kỹ thuật chủ yếu 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 không gia cố hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét;  

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố bằng bê tông nhựa đảm bảo cường độ mặt 
đường sau khi nâng cấp, mở rộng phù hợp tiêu chuẩn hiện hành; 

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc, hệ thống thoát nước ngang 
trên tuyến đường; 

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

b) Phần cầu: Xây dựng cầu bê tông cốt thép vĩnh cửa tại cầu Làng Hai dài 66 
mét; khổ cầu rộng 09 mét, trong đó mặt cầu rộng 08 mét và lan can hai bên, mỗi bên 
rộng 0,5 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 60.000 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện: Xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông và xã Phúc Thọ, 
huyện Lâm Hà.  

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP  

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh, tác động 
của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; khám phát hiện, điều trị dự phòng cho 
người dân. 

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:  

3.1. Xây dựng 01 nhà kho lạnh bảo quản vacxin cao 01 tầng, diện tích xây 
dựng khoảng 100 m2. 

3.2. Xây dựng nhà thuốc, kho thuốc cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
119 m2. 

3.3. Xây dựng nhà để xe cán bộ, công nhân viên, diện tích xây dựng khoảng 
150 m2. 

3.4. Xây dựng kho hóa chất cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 100 m2. 

3.5. Sửa chữa, cải tạo khối hành chính (cao 04 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
439,36 m2, diện tích sàn khoảng 1.622,1 m2). 

3.6. Sửa chữa, cải tạo khối các khoa chuyên môn (cao 03 tầng, diện tích xây 
dựng khoảng 921,4 m2, diện tích sàn khoảng 2.138,9 m2). 

3.7. Sửa chữa, cải tạo khối phòng khám và điều trị Methadone (cao 04 tầng, 
diện tích xây dựng khoảng 450 m2, diện tích sàn khoảng 1.429,56 m2). 

3.8. Sửa chữa, cải tạo khối xét nghiệm (cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
545 m2, diện tích sàn khoảng 1.005 m2). 

3.9. Sửa chữa, cải tạo khối phòng khám và xét nghiệm (cao 02 tầng, diện tích 
xây dựng khoảng 394,5 m2, diện tích sàn khoảng 787,4 m2). 

3.10. Sửa chữa, cải tạo Khoa Dược (cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
182 m2). 

3.11. Sửa chữa, cải tạo kho (cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 315,08 
m2). 

3.12. Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống xử lý rác, nước thải; nhà bảo 
vệ; cổng, hàng rào; điện chiếu sáng ngoài nhà; mương thoát nước. 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 28.000 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:  
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- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng; số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, 
Phường 6, thành phố Đà Lạt; 

- Khu điều trị phong Di Linh; xã Bảo Thuận, huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ  
(Đính kèm Phụ lục II-03 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Danh muc thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù     
1 Hệ thống X Quang kỹ thuật số  hệ thống  01 
2 Máy X Quang kỹ thuật số  máy 01 
3 Máy siêu âm tổng quát   máy 01 
4 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động (các loại)  máy 01 
5 Máy miễn dịch tự động (các loại) máy 01 
6 Máy điện tim máy 01 
II Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác     
1 Xe tiêm inox cái 02 
2 Máy đo chức năng hô hấp máy 01 

3 
Dụng cụ khám phụ khoa (mỏ vịt, kẹp sát khuẩn 
dài, hộp đựng dụng cụ) 

bộ 03 

4 Máy đo bức xạ tử ngoại máy 01 
5 Máy đo phát hiện khí (vô cơ) (CO, CO2) máy 01 
6 Máy đo nồng độ bụi toàn phần, bụi hô hấp máy 01 
7 Máy đo tiếng ồn  máy 01 
8 Máy bức xạ nhiệt  máy 01 
9 Đèn cực tím cái  03 
10 Màn hình truyền thông cái  03 
11 Hệ thống sắc ký lỏng cao áp (HPLC) hệ thống  01 
12 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) máy 01 
13 Tủ sấy khô cái 01 
14 Tủ mát  cái 01 
15 Máy dập mẫu vi sinh máy 01 
16 Máy cất nước 01 lần máy 01 
17 Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh)  máy 01 
18 Bếp hồng ngoại cái 01 
19 Nồi hấp tiệt trùng 54 lít cái 02 
20 Máy scan máy 01 
21 Hệ thống âm thanh (hội trường lớn) hệ thống  01 
22 Máy phát điện máy 01 
23 Bộ UPS lưu điện bộ 01 
24 Hệ thống camera an ninh hệ thống 01 
25 Hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy hệ thống  01 
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Phụ lục II-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM  
VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
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 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

Mua sắm các thiết bị y tế, gồm: 

a) 01 hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO; 

b) 01 hệ thống định vị dùng trong phẫu thuật thần kinh cột sống; 

c) 01 hệ thống tán sỏi laser; 

d) 01 hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và cắt đốt cơ tim bằng sóng cao tần. 

(Chi tiết cấu hình thiết bị theo Biểu đính kèm) 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 38.010 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí để chuẩn bị đầu tư 
là 1.000 triệu đồng.  

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; số 01 đường Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021./.  
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ   
(Đính kèm Phụ lục II-04 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Cấu hình thiết bị  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO hệ thống 01 

1 Thiết bị chính    

1.1 Thiết bị điều khiển bơm ly tâm cái 01 

1.2 Bơm ly tâm  cái 01 

1.3 Tay quay dự phòng dùng khi khẩn cấp  cái 01 

2 Thiết bị dùng kèm   

2.1 Máy trao đổi nhiệt HU35  cái 01 

2.2 Bộ trộn khí  bộ 01 

2.3 Bộ biến áp cách ly chuyên dùng trong y tế bộ 01 

3 Phụ kiện đi kèm    

3.1 Bộ phổi dùng trong huấn luyện, sử dụng nhiều lần bộ 01 

3.2 Cáp kết nối điều khiển bơm cái 01 

3.3 Giá đỡ phổi nhân tạo  cái 01 

3.4 Cây treo dịch truyền gắn trên khung đỡ thiết bị cái 01 

3.5 Giá giữ bình khí  cái 01 

3.6 Ống dẫn nước có đầu nối Hansen Coupling bộ 01 

3.6 Xe đẩy đồng bộ chính hãng chiếc 01 

4 Vật tư tiêu hao đi kèm   

4.1 
Bộ phổi nhân tạo kèm dây dẫn tuần hoàn phủ chất 
chống đông Bioline  

bộ 01 

4.2 Cannula động mạch  cái 01 

4.3 Cannula tĩnh mạch  cái 01 

4.4 Bộ chèn dưới da (động mạch PIK100)  cái 01 

4.5 Bộ chèn dưới da (động mạch PIK150)  cái 01 

II 
Hệ thống định vị dùng trong phẫu thuật thần kinh 
cột sống 

hệ thống 01 

1 Máy chính định vị phẫu thuật   

1.1 Khối máy gắn camera  bộ 01 

1.2 Khối máy chính  bộ 01 

2 Bộ nguồn bộ 01 

3 Phần mềm   

3.1 Phần mềm định vị cột sống bộ 01 
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STT Cấu hình thiết bị  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3.2 Phần mềm định vị sọ não bộ 01 

3.3 Phần mềm trộn hình ảnh bộ 01 

3.4 Phần mềm hình ảnh 3D bộ 01 

4 Dụng cụ định vị sọ não   

4.1 Bộ dụng cụ phẫu thuật định vị sọ não thụ động bộ 01 

4.2 Bộ dụng cụ sinh thiết sọ não thụ động bộ 01 

4.3 Bộ dụng cụ định vị điện từ  bộ 01 

5 Dụng cụ định vị cột sống   

5.1 Bộ dụng cụ quy chiếu định vị cột sống bộ 01 

5.2 Dùi định vị thụ động mũi nhọn cái 01 

5.3 Bộ dụng cụ bắt vít  bộ 01 

5.4 Bộ dụng cụ dẫn khoan đa năng bộ 01 

5.5 Bộ gá đa năng định vị dụng cụ  bộ 01 

5.6 Dùi xương cái 01 

5.7 Bộ dụng cụ bắt vít  bộ 01 

6 Vật tư tiêu hao định vị sọ não quang học    

6.1 Hạt định vị hình cầu, gói 5 hạt/hộp 12 gói (60 hạt) hộp 01 

6.2 Kim sinh thiết não định vị thụ động  cái 01 

7 Phụ kiện định vị điện từ sọ não bộ 01 

8 Vật tư tiêu hao định vị sọ não điện từ   

8.1 Bộ dùi đăng ký định vị điện từ  cái 01 

8.2 Bộ dùi định vị điện từ cái 01 

8.3 Bộ que định vị điện từ cái 01 

8.4 Bộ thu phát định vị điện từ gắn sọ bệnh  nhân cái 01 

8.5 Bộ thu phát định vị điện từ gắn trán bệnh nhân cái 01 

8.6 Ống hút định vị điện từ, thẳng, uốn được, 2.3 mm cái 01 

8.7 Ống hút định vị điện từ, thẳng, uốn được, 3.0 mm cái 01 

8.8 Ống hút định vị điện từ, mũi gập, uốn được, 3.0 mm cái 01 

9 Dụng cụ định vị cột sống MIS  bộ 01 

10 Vật tư tiêu hao định vị cột sống   

10.1 Bộ kim chọc dò định vị cuống sống PAK  cái 02 

10.2 Kim gắn khung định vị cắm qua da, dài 100 mm cái 02 

10.3 Kim gắn khung định vị cắm qua da, dài 150 mm cái 02 

11 Bộ giao tiếp kính vi phẫu bộ 01 
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STT Cấu hình thiết bị  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

III Hệ thống tán sỏi laser hệ thống 01 

1 
Hệ thống máy chính tán sỏi laser tích hợp chức năng 
bào mô  

hệ thống 01 

2 Phụ kiện tiêu chuẩn   

2.1 Kính bảo vệ an toàn sóng laser cái 05 

2.2 Bàn đạp chân cái 01 

2.3 Dây dẫn laser đường kính 365µm dùng nhiều lần cái 02 

2.4 Dụng cụ cắt dây laser đường kính 365µm cái 01 

2.5 Dây dẫn laser đường kính 600µm dùng nhiều lần cái 02 

2.6 Dụng cụ cắt dây laser đường kính 600µm cái 01 

2.7 Dây dẫn laser đường kính 800µm dùng nhiều lần cái 02 

2.8 Dụng cụ cắt dây laser đường kính 800µm cái 01 

2.9 Lưỡi bào chiều dài ≤ 350mm cái 01 

2.10 Lưỡi bào chiều dài ≥ 400mm cái 01 

3 Bộ dụng cụ   

3.1 Kìm nghiền sỏi bàng quang cái 01 

3.2 Forceps gắp sỏi bàng quang cỡ 4 cái 01 

3.3 Rọ lấy sỏi cái 01 

3.4 Dây dẫn hướng loại cứng cái 01 

3.5 Dây dẫn hướng loại mềm cái 01 

3.6 Khay hấp tiệt trùng cái 01 

4 Máy bơm mước tăng áp (kèm theo phụ kiện) bộ 01 

4.1 Ống dây tưới kiểm soát áp lực (dùng một lần) chiếc 10 

4.2 Ống dây hút (dùng một lần) chiếc 10 

4.3 Bình hút dịch 0,5 lít kèm nắp và giá đỡ bình bộ 01 

IV 
Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và cắt đốt cơ 
tim bằng sóng cao tần 

hệ thống 01 

1 Hệ thống điện sinh lý tim hệ thống 01 

1.1 Hệ thống máy chính máy 01 

1.2 
Module kích thích tim 2 kênh dùng xung 2 chiều 
(tích hợp trong hệ thống máy chính) 

bộ 01 

1.3 
Máy vi tính xử lý tín hiệu điện sinh lý kèm phần mềm 
phân tích, ổ đĩa ghi đọc DVD-RW, bàn phím, chuột 

bộ 01 

1.4 Màn hình hiển thị LCD 21 inches cái 01 

1.5 Máy in máy 01 

1.6 Bàn đặt thiết bị có bánh xe di chuyển  cái 01 
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STT Cấu hình thiết bị  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1.7 Phụ kiện kèm theo:   

 - Máy biến thế cách ly y tế máy 01 

 
- Máy cấp điện liên tục (UPS) trong cùng hộp với 
máy vi xử lý 

máy 01 

 - Cáp điện tâm đồ 12 chuyển đạo bộ 01 

 - Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính năng bộ 01 

2 Hệ thống triệt đốt cơ tim sóng cao tần hệ thống 01 

2.1 Máy chính máy 01 

2.2 
Bộ điều khiển từ xa với tất cả chức năng điều khiển 
của mặt trước máy chính 

bộ 01 

2.3 Bàn đạp chân để phát sóng cái 01 

2.4 
Các loại cáp kết nối để máy hoạt động đúng tính 
năng kỹ thuật 

bộ 01 

3 Máy bơm truyền dịch tưới lạnh điện cực đốt máy 01 

3.1 Máy chính máy 01 

3.2 Phụ kiện kèm theo:   

 - Cáp nối với máy đốt cái 01 

 - Bộ dây truyền dịch  bộ 01 

 
- Kẹp phát hiện sóng RF trường hợp máy bơm được 
sử dụng độc lập 

cái 01 

 - Bộ dây tiếp đất chống nhiễu bộ 01 
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Phụ lục II-05 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 03 PHÒNG ÁP LỰC ÂM  
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh, giảm 
thiểu tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo môi trường an toàn cho người bệnh và nhân 
viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư 03 phòng áp lực âm (cải tạo các phòng, mua sắm thiết bị) cho Khoa hồi 
sức tích cực - Chống độc, Phòng mổ của Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Khoa 
bệnh nhiệt đới theo chi tiết tại Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 6.893 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí để chuẩn bị đầu tư 
là 500 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; số 01 đường Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 6, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021./. 
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CHI TIẾT ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CHO 03 PHÒNG ÁP LỰC ÂM  
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG   

(Đính kèm Phụ lục II-05 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Phòng áp lực âm cho Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc: 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
I Khí y tế  hệ thống 01 
1 Ngõ ra Oxy chuẩn BS  bộ 04 
2 Ngõ ra Hút chuẩn BS  bộ 04 
3 Ngõ ra Air4 chuẩn BS  bộ 04 
4 Ống đồng Φ12 mét 36 
5 Ống đồng Φ 15 mét 70 
6 Ống đồng Φ 22 mét 20 
7 Van cô lập Φ 15 bộ  03 
8 Bộ điều áp hút chân không chuẩn BS  bộ 04 

8.1 
 

Tính năng kỹ thuật: 

- Áp lực điều chỉnh từ 0 - 1.000 mbar; 

- Bộ điều khiển hút dịch liên tục có màng rộng đảm 
bảo điều chỉnh trước được áp lực hút nên rất an toàn; 

- Núm ON/OF để mở hay ngắt áp lực hút riêng biệt 
với núm chỉnh áp lực nên sử dụng đơn giản và vẫn giữ 
được áp lực hút trước đó. 

  

8.2 Cấu hình gồm có: 
- 01 bộ điều chỉnh áp lực hút chân không, có van 
chống tràn; 
- 01 bình chứa dịch 2 lít; 

- 03 mét dây silicol để kết nối hút dịch; 
- 01 đầu hút. 

  

9 

Lưu lượng kế oxy 15 lít/phút và bình làm ẩm sử dụng 
chuyên dùng cho hệ thống khí oxy y tế: 
- Tầm chỉnh lưu lượng rộng từ 1 - 15 lít/phút; 

- Kèm theo bình làm ẩm kết nối bằng đầu nối ren dễ 
dàng tháo lắp để vệ sinh và đầu nối adaptor tương 
thích với ngõ ra lấy khí oxy; 

- Bằng chất liệu Polycacbonat khó vỡ, cho phép hấp 
tiệt trùng ở 121 độ C. 

bộ 04 

10 Đầu nối nối nhanh oxy (chuẩn BS) bộ 04 
11 Đầu nối nhanh Air4 (chuẩn BS) bộ 04 

12 

Vật tư lắp đặt gồm có: 
- Các Co, Tê, Nối, giảm … bằng đồng; 

- Máng thép đỡ ống, nẹp điện che ống…; 
bộ 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
- Gió đá, que hàn bạc, khí Nitơ vệ sinh đường ống, đá 
đĩa cắt tường, chữ decal, lưỡi khoan tường, xi măng, 
gạch cát, tắc kê, ốc vít … 

II Phần hệ thống khí tạo áp lực âm hệ thống 01 
II.1 Thiết bị     

1 Máy lạnh giấu trần nối ống gió 12,5kW inverter R32 bộ 01 

2 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 1.830 m3/h, cột áp 500 - 
600 Pa 

bộ 01 

3 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 2.640 m3/h, cột áp 600 - 
700 Pa 

bộ 01 

4 Đèn UV diệt khuẩn bộ 01 
5 Thiết bị diệt khuẩn công nghệ Photoplasma Biozone bộ 01 
6 Tủ điện động lực bộ 01 
7 Biến tần quạt + tủ điều khiển bộ 02 

II.2 Hệ thống cấp khí sạch     

1 
Lọc Hepa H13 EN 1822; 99.95@MPPS  
Size: UV 592 x 592 x 292 (mm); 
Khung ABS; Auto gasket gió ra 

cái 02 

2 
Lọc tinh F8 VMII  
Quy cách: 592 x 492 x 97 (mm); Khung GI 

cái 01 

3 
Lọc thô G4 
Quy cách: 592 x 490 x 46 (mm); Khung GI 

cái 03 

4 
Lọc Carbon 
Quy cách: 592 x 490 x 46 (mm); Khung GI 

cái 01 

5 
Filter box có cửa bảo trì, thay lọc  
Kích thước: 617 x 717 x 750 (mm) 
Chất liệu: Thép CT3, STD, dày 01 mm 

cái 01 

6 
Filter box có cửa bảo trì, thay lọc 
Kích thước: 617 x 717 x 1.000 (mm) 
Chất liệu: Thép CT3, STD, dày 01 mm 

cái 01 

7 
Miệng gió thải grill 2 lớp  
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng sữa 

lô 01 

8 
Miệng gió cấp tứ hướng 
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng sữa 

lô 01 

9 
Đồng hồ chênh áp 
Range: -60÷0÷60 Pa;  
Kích thước: Ø100 mm 

bộ 02 

II.3 Hệ thống ống giáo cấp và gió thải     
1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm m2 52 
2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58 mm m2 59 
3 Van điều chỉnh lưu lượng gió  lô 01 
4 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 131 
5 Ống gió mềm kèm cách nhiệt  lô 01 

III Phần PU hệ thống 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
1 PU tường  m2  36 
2 PU trần m2 27 

IV Cửa phòng sạch hệ thống 01 
1 Cửa mở 2 cánh 1.400 x 2.100 (mm) cái 02 
2 Cửa mở 1 cánh 750 x 2.100 (mm) cái 01 
V Hệ thống chiếu sáng hệ thống 01 
1 Đèn led công suất 40W; kích thước 1.200 x 300 (mm) cái 02 
2 Đèn led công suất 24W; kích thước 300 x 300 (mm) cái 03 
3 Công tắc đơn một chiều bộ 03 
4 Ổ  cắm lô 01 

2. Phòng áp lực âm cho Phòng mổ của Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức: 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
I Khí y tế  hệ thống 01 
1 Ngõ ra Oxy chuẩn BS  bộ 02 
2 Ngõ ra Hút chuẩn BS  bộ 02 
3 Ngõ ra Air4 chuẩn BS  bộ 02 
4 Ngõ ra hút khí mê dư AGS  bộ 01 
5 Ống đồng F12 mét 20 
6 Ống đồng F15 mét 80 
7 Ống đồng F22 mét 20 
8 Van cô lập F15 bộ 03 
9 Xe hút dịch di động trong phòng mổ bộ 01 

9.1 Tính năng kỹ thuật: 
- Áp lực điều chỉnh từ 0 - 1.000 mbar; 

- Bộ điều khiển hút dịch liên tục có màng rộng đảm 
bảo điều chỉnh trước được áp lực hút nên rất an toàn; 

- Núm ON/OF để mở hay ngắt áp lực hút riêng biệt 
với núm chỉnh áp lực nên sử dụng đơn giản và vẫn giữ 
được áp lực hút trước đó. 

  

9.2 Cấu hình gồm có: 

- 01 bộ điều chỉnh áp lực hút chân không; 
- 04 bình chứa dịch 3 lít; 

- 03 mét dây silicol để kết nối hút dịch; 
- 01 đầu hút; 

- Được lắp trên khung đỡ có bánh xe để dễ di chuyển. 

  

10 Đầu nối nối nhanh oxy (chuẩn BS) bộ 01 
11 Đầu nối nhanh Air4 (chuẩn BS) bộ 01 
12 Đầu nối nhanh hút khí mê dư AGS bộ 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

13 

Vật tư lắp đặt gồm có: 

- Các Co, Tê, Nối, giảm … bằng đồng; 

- Máng thép đỡ ống, nẹp điện che ống…; 
- Gió đá, que hàn bạc, khí Nitơ vệ sinh đường ống, đá 
đĩa cắt tường, chữ decal, lưỡi khoan tường, xi măng, 
gạch cát, tắc kê, ốc vít … 

bộ 01 

 
 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
II Phần hệ thống khí tạo áp lực âm hệ thống 01 

II.1 Thiết bị      

1 
AHU/CDU 
Lưu lượng: 4700 m3/h @ 1200 Pa 
Công suất lạnh: 2,.3 Kw 

bộ 01 

2 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 5.800 m3/h, cột áp 600 - 
800 Pa. Truyền động trực tiếp 

bộ 01 

3 Đèn UV diệt khuẩn công suất 10W bộ 02 
II.2 Hệ thống cấp khí sạch     

1 
Laminar Flow Hos chuyên phòng mổ;  
Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;  
Mặt soi lỗ SUS304. 

bộ 01 

2 
Box cấp phòng thay đồ cho size lọc 610 x 305 x 72 (mm);  
Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;  
Mặt soi lỗ SUS304 

cái  01 

3 
Box cấp kho thiết bị cho size lọc 610 x 610 x 72 (mm);  
Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;  
Mặt soi lỗ SUS304 

cái  01 

4 
Filter box có cửa bảo trì, thay lọc;  
Kích thước: 1.375 x 720 x 1.000 (mm);  
Chất liệu: Thép CT3, STD, dày 01 mm 

cái  01 

5 
Box thải phòng mổ;  
Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;, 
Soi lỗ Sơn tĩnh điện 

cái  05 

6 
Box thải phòng thay đồ và kho thiết bị;  
Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
Soi lỗ Sơn tĩnh điện. 

cái  02 

7 
Lọc Hepa H14 EN 1822; 99.995@MPPS; 
Size: 1220 x 610 x 72 (mm); 
Khung: Nhôm đúc; Gelseal gió vào. 

cái  04 

8 
Lọc Hepa H13 EN 1822; 99.95@MPPS; 
Size: 610 x 610 x 72 (mm); 
Khung: Nhôm đúc; Gelseal gió vào. 

cái  01 

9 
Lọc Hepa H13 EN 1822; 99.95@MPPS; 
Size: 610 x 305 x 72 (mm); 

cái  01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Khung: Nhôm đúc; Gelseal gió vào. 

10 
Lọc Hepa H13 EN 1822; 99.95@MPPS; 
Size: UV 592 x 592 x 292 (mm) 
Khung ABS; Auto gasket gió ra. 

cái  02 

11 
Lọc thô G4 EN 779; Size: 592 x 592 x 46 (mm) 
Khung Nhôm đúc 

cái  02 

12 
Lọc Carbon; Size: 592x592x46 mm; 
Khung Nhôm đúc 

cái  02 

13 
Đồng hồ chênh áp; Range: -30÷0÷30pa 
Kích thước: Ø100 mm 

cái  03 

II.3 Hệ thống ống gió cấp và gió thải     
1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm m2 102 
2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58 mm m2 89 
3 Van điều chỉnh lưu lượng gió  lô 01 
4 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 181 
5 Ống gió mềm kèm cách nhiệt  lô 01 

II.4  Tủ điện động lực AHU tủ 01 
II.5 Dây điện cho hệ thống HVAC lô 01 
II.6 Bộ điều khiển/Controller bộ 01 
III Phần Panel hệ thống 01 
1 Panel tường m2 115 
2 Panel trần  m2 51 

IV Sàn Vynyl m2 40 
V Cửa phòng sạch Hệ thống 01 
1 Cửa trượt tự động 1 cánh 1.600 x 2.100 (mm) cái  01 
2 Cửa trượt tự động 1 cánh 1.400 x 2.100 (mm) cái  01 
3 Cửa mở tay 1 cánh 850 x 2.100 (mm) cái  03 

VI Tủ dụng cụ phòng mổ cái 01 
VII Hệ thống chiếu sáng hệ thống 01 

1 Đèn led công suất 40W; Kích thước 1.200 x 300 (mm) bộ 04 
2 Đèn led công suất 24W; Kích thước 300 x 300 (mm) cái 03 
2 Công tắc đơn một chiều bộ 02 
3 Công tắc đôi một chiều bộ 01 
5 Ổ  cắm lô 01 

VIII Xây dựng cải tạo hệ thống 01 

3. Phòng cách ly áp lực âm cho Khoa Bệnh nhiệt đới: 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
I Phần hệ thống khí tạo áp lực âm hệ thống 01 

I.1 Thiết bị   
1 Máy lạnh giấu trần nối ống gió 15 kW inverter R32 bộ 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Remote dây 

2 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 1.960 m3/h, cột áp 500 - 
600 Pa. Truyền động trực tiếp 

bộ 01 

3 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 3.050 m3/h, cột áp 500 - 
600 Pa. Truyền động trực tiếp 

bộ 01 

4 Pass box chuyển đồ. Ngoài CT3 STD, trong SUS 304 bộ 01 
5 Đèn UV diệt khuẩn công suất 10W bộ 02 
6 Thiết bị diệt khuẩn công nghệ Photoplasma Biozone bộ 01 
7 Lavabo rửa tay SS304 bộ 01 
8 Tủ điện điều khiển hệ FCU bộ 01 
9 Biến tần quạt bộ 02 

I.2 Hệ thống cấp khí sạch     

1 
Lọc HEPA H13 - 99.95; MPPS EN 1822  (Ultracel V);  
Quy cách: 592 x 492 x 292 (mm);  
Khung ABS; Auto gasket gió ra 

bộ 01 

2 
Lọc tinh F8; Quy cách: 592 x 287 x 97 (mm);  
Khung GI 

cái 01 

3 
Lọc thô G4; Quy cách: 592 x 490 x 46 (mm); 
Khung GI 

cái 01 

4 
Lọc thô G4; quy cách: 592 x 287 x 46 (mm); 
Khung GI 

cái 01 

5 
Lọc Carbon; Quy cách: 592 x 287 x 46 (mm); 
Khung GI 

cái 01 

6 
Filter box có cửa bảo trì, thay lọc.  
Kích thước: 755 x 855 x 1.000 (mm); 
Chất liệu: Thép CT3, STD, dày 01 mm. 

cái 01 

7 
Filter box có cửa bảo trì, thay lọc;  
Kích thước: 560 x 660 x 1.050 (mm); 
Chất liệu: Thép CT3, STD, dày 01 mm. 

cái 01 

8 
Miệng gió thải grill 2 lớp   
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng sữa 

lô 01 

9 
Miệng gió cấp tứ hướng 
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng sữa 

lô 01 

10 
Đồng hồ chênh áp; Range: -30 ÷0÷30 Pa 
Kích thước: Ø100 mm 

bộ 04 

I.3 Hệ thống ống gió cấp và gió thải     
1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm m2 56 
2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58mm m2 95 
3 Van điều chỉnh lưu lượng gió  lô 01 
4 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 171 
5 Ống gió mềm kèm cách nhiệt  lô 01 
II Phần PU hệ thống 01 
1 PU trần m2 45 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
III  Cửa phòng sạch hệ thống 01 
1 Cửa mở 2 cánh Panel 1.350 x 2.100 (mm) bộ 02 
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Phụ lục II-6 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỘI TRƯỜNG, SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ  
VÀ 03 PHÒNG ÁP LỰC ÂM TẠI BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc của cán bộ, y bác sỹ tại Bệnh viện II Lâm Đồng.  

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

3. Quy mô đầu tư:  

3.1. Xây dựng hội trường: 

- Xây dựng hội trường cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 848 m2, diện 
tích sàn khoảng 1.289 m2; 

- Xây dựng mương thoát nước ngoài nhà của khối hội trường dài 80 mét; 

- Mua sắm trang thiết bị nội thất cho hội trường: Chi tiết theo Biểu số 01 đính 
kèm. 

3.2. Xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ: 

- Xây dựng đường nội bộ với tổng chiều dài khoảng 192 mét (không bao gồm 
cầu giao thông), gồm 03 đoạn: Đoạn từ Cổng số 1 đến cầu dài khoảng 103 mét; đoạn 
từ cầu giao thông nối đến các khu chức năng dài 43 mét và đoạn từ Nhà tang lễ đến 
đường hiện hữu dài khoảng 46 mét.  

Đường nội bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ, với mặt đường 
rộng 06 mét, kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa hạt trung trên lớp móng cấp phối 
đa dăm đảm bảo độ dày, cường độ theo quy định; hệ thống thoát nước dọc bằng 
mương bê tông đậy nắp đan. 

- Xây dựng cầu giao thông dài 48 mét bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu với khổ 
cầu rộng 6,5 mét; mặt cầu rộng 06 mét; lan can hai bên, mỗi bên rộng 0,25 mét. 

- Xây dựng sân nội bộ với diện tích khoảng 400 m2, lát gạch Terrazo. 

03.3. Cải tạo phòng, mua sắm thiết bị đầu tư 03 phòng áp lực âm cho Khoa Hồi 
sức tích cực - Chống độc, Phòng mổ và Khoa Điều trị cách ly: Chi tiết theo Biểu số 02 
đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 38.958 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn đạ bố trí năm 2021 để chuẩn bị đầu tư 
là 1.000 triệu đồng.  

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện II Lâm Đồng; số 263 đường Trần Quốc 
Toản, phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc.  

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2022./.  
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Biểu số 01  
CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ HỘI TRƯỜNG  

BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG   
(Đính kèm Phụ lục II-06 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

1 Bàn hội trường: 1.200 x 500 x 750 (mm) cái 04 
2 Bàn hội trường: 1.500 x 500 x 750 (mm) cái 04 
3 Ghế hội trường: 450 x 540 x 1.000 (mm) cái 50 

4 
Ghế hội trường nhập khẩu khung gang đúc, có bàn viết  
Kích thước: 575 x 760 x 1.000 (mm) 

cái 280 

5 Bục tượng Bác: 800 x 600 x 1.200 (mm) cái 01 
6 Bục phát biểu: 800 x 600 x 1.200 (mm) cái  01 
7 Bàn chủ tọa cái 04 
8 Ghế chủ tọa cái 08 

9 
Phông màn hội trường, rèm, Quốc kỳ, khẩu hiệu, biểu 
tượng… 

bộ 01 

10 Ti vi màn hình Led 500 inch cái 01 
11 Hệ thống âm thanh, ánh sáng hệ thống 01 
   - 02 cặp loa Line Array X212LA. Maxo;   
   - 01 cặp loa Monitor X212M. Maxo;   
   - 01 cặp loa Supwoofer X218D. Maxo;   
   - 01 bộ Controller digital. Maxo;   
   - 01 bộ Mixer hybrid. MGP16X. Yamaha;   
   - 02 chiếc Mainpower 4 kênh. Mx-6200S. Maxo;   
   - 01 chiếc Mainpower 2 kênh. MX-8600S. Maxo;   
   - 01 bộ nguồn P.8S.Maxo;    
   - 4 bộ Micro không dây;                            
   - 01 tủ đựng máy;   
   - 02 đèn Moving Head. NE908;   
   - 08 đèn Parled;   

 
  - Khung treo loa, đèn, dây loa, dây tín hiệu kết nối; jack 
cắm, dây điện,... 

  

12 Hệ thống điều hòa không khí (Daikin/Carrier) hệ thống 01 

 
  - 03 máy lạnh trung tâm 150.000 BTU. Máy Package âm 
trần 1 chiều; 

  

   - 02 máy ĐH tủ 24.000 BTU (2 chiều);   
   - 07 máy treo tường 18.000 BTU (2 chiều);   
   - 04 máy treo tường 12.000 BTU (2 chiều);   
  - 01 bộ hệ thống thông gió, ống đồng, dây điện,…   

13 Máy chiếu cái 01 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
tính 

Số lượng  

14 Hệ thống thông tin không dây (Wifi) hệ thống 01 
14.1 Thiết bị phát wifi Aruba AP 

  - Khả năng chịu tải: 100 users; 
  - Hỗ trợ băng tầng: 2,4 Ghz và 5 Ghz; 
  - Chuẩn kết nối: 802,11 A/B/G/N/AC; 
  - Số lượng anten: 3 x 2,4Ghz 4dbi. 3 x 5Ghz 5dbi; 
  - Công suất phát: 2,4 Ghz 23 dBm. 5 Ghz 23 dBm; 
  - Tốc độ 2.4Ghz: 600 Mbps, 3x3:3 MIMO; 
  - Tốc độ 5Ghz: 1.300 Mbps, 3x3:3 MIMO; 
  - Số cổng LAN: 2 x port 1Gbps; 
  - Nguồn: POE 48V (3af) hoặc 12V DC. 

cái 60 

14.2 Dây cáp mạng CAT6 thùng 05 
14.3 SWITCH Gigabit PPOE 10 PORT 

 - 8 cổng RJ45 10/100/1000M, cổng 1 ~ 7 hỗ trợ cấp nguồn 
PoE tiêu chuẩn IEEE802.3af; 
 - Công suất đầu ra 65W, PoE cổng đơn 15,4W; 
 - Điều khiển luồng song công hoàn toàn theo chuẩn 
IEEE802.3X và điều khiển luồng bán song công 
Backpressure. 

cái 12 

15 Giường tầng bộ 01 
16 Bàn để máy vi tính cái 10 
17 Bàn 06 chỗ (Nhà tang lễ) cái 01 
18 Bàn họp 16 chỗ cái 01 
19 Tủ đựng hồ sơ cái 04 
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Biểu số 02 
CHI TIẾT ĐẦU TƯ 03 PHÒNG ÁP LỰC ÂM  

TẠI BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG   
(Đính kèm Phụ lục II-06 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên hạng mục cải tạo, thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
I Phần khí áp lực âm     

1 

Bộ xử lý không khí AHU-01: 
 - Công suất lạnh: 30 KW; 
 - Lưu lượng gió: 3.600 m3/h; 
 - Cột áp tĩnh: 600 Pa; 
 - Điện áp: 380V/3P/50Hz; 
 - Lọc G3: Chuẩn DIN EN 779 2012; 
 - Lọc F7: Chuẩn DIN EN 779 2012; 
 - Cấu tạo: Khung nhôm định hình, vỏ làm bằng Panel dày 
50 mm. 

bộ 02  

2 

Bộ xử lý không khí AHU-01: 
 - Công suất lạnh: 39 KW; 
 - Lưu lượng gió: 10.500 m3/h; 
 - Cột áp tĩnh: 600 Pa; 
 - Điện áp: 380V/3P/50Hz; 
 - Lọc G3: Chuẩn DIN EN 779 2012; 
 - Lọc F7: Chuẩn DIN EN 779 2012; 
 - Cấu tạo: Khung nhôm định hình, vỏ làm bằng Panel dày 
50 mm. 

bộ 01  

3 

Vật tư lắp đặt AHU bao gồm:  
 - Bệ đỡ AHU; 
 - Hệ thống chống rung AHU; 
 - Bulong, ốc vít. 

bộ 03  

4 Quạt gió, lưu lượng 2.000 CMH, 400 Pa cái      02 
5 Quạt gió, lưu lượng 3.300 CMH, 400 Pa cái 01 

6 
Miệng gió thải 750 x 450 (mm), kiểu lưới, kèm lọc G3 
(kích thước cổ) 

 cái  06 

7 
Miệng gió thải 550 x 550 (mm), kiểu lưới, kèm lọc G3 
(kích thước cổ) 

 cái  10 

8 Louver gió 800 x 400 (kích thước cổ), lưới chắn côn trùng  cái  06 

9 
Lọc HEPA H14 915 x 610 x 70 (mm), kèm hộp chụp lọc 
và mặt nạ sơn tĩnh điện 

 bộ  12 

10 
Lọc HEPA H14 610 x 610 x 70 (mm), kèm hộp chụp lọc 
và mặt nạ sơn tĩnh điện 

 bộ  7 

11 Đèn UV 1 x 36W  bộ  10 
12 Van điều chỉnh lưu lượng VCD D300 mm  cái  16 
13 Van điều chỉnh lưu lượng VCD D250 mm cái  17 
14 Van điều chỉnh lưu lượng VCD 300 x 300 (mm)  cái  04 
15 Van gió một chiều NRD 300 x 300 (mm)  cái  06 
16 Ống gió mềm kèm cách nhiệt D250  m 68 
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STT Tên hạng mục cải tạo, thiết bị mua sắm Đơn vị Số 
17 Ống gió mềm kèm cách nhiệt D300  m  64 
18 Tole tráng kẽm dày 0,58 mm  m2  250 
19 Tole tráng kẽm dày 0,75 mm  m2  250 
20 Tole tráng kẽm dày 0,95 mm  m2  50 
21 Cách nhiệt cho ống gió dày 12 mm  m2  100 
22 Cách nhiệt cho ống gió dày 15 mm  m2  250 
23 Cách nhiệt cho ống gió dày 20 mm  m2  250 
24 Tiêu âm  Dày 25mm  m2  40 

25 
Vật tư phụ: silicon, sơn, giá đỡ, bulong, băng keo bạc, 
băng keo trong, ron mặt bít, ke gốc ống gió… 

 lô  01 

26 Hệ thống ống đồng và phụ kiện  m  01 
27 Hệ thống ống ngưng và phụ kiện  m  01 
28 Tủ điện DB-AHU-01  tủ  02 
29 Tủ điện DB-AHU-02  tủ  01 

30 
Cáp cấp nguồn, điều khiển và phụ kiện lắp đặt trunking, 
ống luồn dây điện PVC 

 hệ  01 

31 Bộ báo lọc dơ  bộ  03 
32 Cảm biến nhiệt độ gắn ống gió  bộ  03 
33 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ống gió bộ 03 
34 Công tắc gió cấp bộ  03 
35 Công tắc báo quá nhiệt  bộ  03 
36 Cảm biến áp suất gió cấp  bộ  03 
37 Cảm biến chênh áp suất trong phòng dải đo -50 … 50 Pa  bộ  03 

38 
Màn hình LCD hiển thị áp suất trong phòng loại gắn 
tường, kích thước 88 x 88 (mm) 

 bộ  03 

39 
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong phòng màn hình hiển 
thị LCD 

 bộ  02 

40 
Chi phí T và C bao gồm: Chi phí lập trình hệ thống, cấu 
hình hệ thống, kiểm tra, chạy thử, đào tạo vận hành và bàn 
giao hệ thống 

dịch vụ 01 

41 Cáp 2C x 0,75 shield m 300 
42 Cáp 3C x 0,75 shield m 300 
43 Cáp 4C x 0,75 shield m 300 
44 Cáp 18AWG - 1P - STP m 100 
45 Cáp mạng cat5e m 100 
46 Ống PVC m 200 
47 Trunking và nắp m 50 
48 Phụ kiện lắp đặt lô 01 
49 Nhân công lắp đặt thiết bị BMS lô 01 
II Pần cải tạo     

1 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống Trần panel, vách kháng 
khuẩn: 

 - Cấu tạo tấm panel: 2 mặt tôn sơn tĩnh điện dày 0,45 - 
0.54 (mm), lõi PU tỷ trọng 40±2 kg/m3; 

 - Phương pháp lắp đặt: ngàm âm dương kép, treo theo hệ 
tăng đơ; 

m2 352 
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STT Tên hạng mục cải tạo, thiết bị mua sắm Đơn vị Số 
 - Đặc tính: Bề mặt chống vi sinh phát triển (chống nấm, 
mốc, các cá thể vi sinh), cách nhiệt, cách âm; 

 - Phụ kiện lắp đặt đủ bộ: silicone, rivet, V nhôm bao góc 
lồi (40 x 80 mm), chữ Y dày 03 mm, ty treo 10 mm, tăng 
đơ...; 

 - Kích thước tấm panel: 1.130 mm (rộng) x 50 mm (dày); 
 - Phụ kiện lắp đặt đủ bộ: chữ Y dầy 03 mm, cáp 6 - 10 
mm, tăng đơ. 

2 

Cửa tự động sau (loại cửa trượt) không chì: 
 - Kích thước cửa: 1.500 x 2.100 (mm); 
 - Cửa làm bằng SUS 304, dày 1,2 mm; 
 - Cửa sổ (kính trong); 
 - Điều khiển và mở cửa bằng cảm biến, cảm biến được 
gắn trong và ngoài phòng mổ; 
 - Động cơ điện; 
 - Motor; 
 - Điện áp: 100 - 240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz; 
 - Công suất tiêu thụ tối đa: 120 W; 
 - Điện áp phụ trợ: 24 V DC, max. 400 mA; 
 - Cầu chì kiểm soát nội bộ: 2 x T 6,3 AH 250 V; 
 - Thiết bị khóa cơ điện: 12 V DC; 
 - Trọng lượng cửa: 250 kg; 
 - Thời gian giữ cửa: 0 - 60 giây. 

bộ 02 

3 
Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch 
Led panel, ánh sáng trắng 6.000 k, kích thước 600 x 600  

bộ 14 

4 
Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch 
Led panel, ánh sáng trắng 6.000 k, kích thước 600 x 300 

bộ 22 

5 Hộp xem phim X-quang (L) và giá để phim   
5.1 Hộp xem phim X-quang: 

 - Đèn xem phim X-quang: 1 hàng 3 phim; 
 - Kích thước khung: Rộng 1.109 x cao 512 x sâu 39 (mm); 
 - Kích thước quang sát: Rộng 1.068 x cao 422 (mm); 
 - Độ sáng: 7.000 ~ 12.000 lux/m2; 
 - Bóng đèn: Loại đèn huỳnh quang cực ngoài (EEFL); 
 - Điện áp: 100 - 240 Vac, 50/60 Hz, 2.1 A; 
 - Công suất tiêu thụ tối đa: 120 W; 
 - Thời gian sống bóng đèn: 50.000 giờ; 
  

bộ 01 

5.2 Giá để phim: 
 - SUS sọc nhuyễn mờ; 
 - Kích thước: 610 x 510 x 100 (mm). 

bộ 01 

6 

Đồng hồ phòng mổ (OT) (Digital dislay):  
 - Hiển thị thời gian gây mê; 
 - Hiển thị thời gian mổ; 
 - Hiển thị thời gian thực. 

bộ 01 

7 
Kệ đựng thiết bị, dụng cụ:  
 - Kích thước: 1.920 x 1.194 x 400 (mm); 

bộ 01 
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STT Tên hạng mục cải tạo, thiết bị mua sắm Đơn vị Số 
- Làm bằng thép không rỉ;  
- Cửa kính trong suốt, có khóa.  

8 
Panel ổ điện Eubiq 60 cm  
05 ổ điện trong một panel, chuyên dùng cho thiết bi y tế 

bộ 05 

9 

Van điều áp (Relief Damper): 
 - Kích thước: 312 H x 312 W; 
 - Bán cầu làm bằng thép không rỉ, đường kính: Ø250; 
 - Làm bằng thép sơn tĩnh điện; 
 - Màu sắc: Chủ đầu tư chọn theo bảng màu của nhà sản 
xuất. 

bộ 01 

10 
Vật tư phụ, gồm kết nối hệ thống điện phòng mổ (dây điện 
ống bảo hộ dây dẫn, băng keo, đế, vít …) bộ 01 
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Phụ lục II-07 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ 03 PHÒNG ÁP LỰC ÂM TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh, giảm 
thiểu tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo môi trường an toàn cho người bệnh và nhân 
viên y tế tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư 03 phòng áp lực âm (cải tạo các phòng, mua sắm thiết bị) cho Phòng 
hồi sức cách ly, Phòng cách ly điều trị và Phòng mổ theo chi tiết tại Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 8.841 triệu đồng.  

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí để chuẩn bị đầu tư 
là 500 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Lâm Đồng; số 57 đường Thánh Mẫu, 
Phường 7, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021./. 
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CHI TIẾT ĐẦU TƯ 03 PHÒNG ÁP LỰC ÂM  
TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG   

(Đính kèm Phụ lục II-07 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Hệ thống áp lực âm cho Phòng hồi sức cách ly: 

STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Phần hệ thống khí tạo áp lực âm     

I.1 Thiết bị     

1 
AHU/CDU: 
 - Lưu lượng: 1.500 m3/h @ 1.000 Pa; 
 - Công suất lạnh: 14 kW. 

bộ 01 

2 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 2.500 m3/h, cột áp 600 -
800 Pa, truyền động trực tiếp 

bộ 01 

3 Đèn UV diệt khuẩn công suất 10W bộ 02 

4 Pass box chuyển đồ (ngoài CT3 STD, trong SUS 304) bộ 01 

5 
Thiết bị diệt khuẩn công nghệ Photoplasma BIOZONE 
(Công nghệ USA) 

bộ 01 

6 Bồn rửa tay cái 01 

7 

Thiết bị hệ thống khí thải Bag In - Bag Out: 
 - Bao gồm: Lọc khí lọc thô G4 EN 779, lọc carbon, lọc 
Hepa H13 UV EN 1822; 
 - Thay lọc theo công nghệ an toàn. 

bộ 01 

8 Biến tần cho quạt hút kèm tủ điện bộ 01 

I.2 Hệ thống cấp khí sạch     

1 

Box cấp phòng đệm và phòng khử khuẩn cho size lọc 
305 x 610 x 72 (mm): 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;  
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

cái 02 

2 

Box cấp phòng thay đồ sau mổ cho size lọc 610 x 610 x 
72 (mm): 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

cái 02 

3 
Box gió thải:  
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Soi lỗ Sơn tĩnh điện. 

cái 06 

4 

Lọc Hepa H13 EN 1822: 
 - 99.95@MPPS; 
 - Size: 305 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 
 - Gelseal gió vào. 

cái 02 

5 

Lọc Hepa H13 EN 1822: 
 - 99.95@MPPS; 
 - Size: 610 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 

Cái 02 
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STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 - Gelseal gió vào. 

6 
Đồng hồ chênh áp:  
 - Range: -30÷0÷30 Pa; 
 - Kích thước: Ø100 mm. 

bộ 04 

I.3 Hệ thống ống gió cấp và gió thải     

1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm m2 80 

2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58 mm m2 100 

3 Van điều chỉnh lưu lượng gió  lô 01 

4 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 200 

5 Ống gió mềm kèm cách nhiệt lô 01 

I.4  Tủ điện động lực AHU tủ 01 

I.5 Dây điện cho hệ thống HVAC lô 01 

I.6 Bộ điều khiển/Controller bộ 01 

II Phần PU     

1 PU tường m2 79,20 

2 PU trần m2 25,00 

III Cửa phòng sạch     

1 Cửa mở 2 cánh 1.600 x 2.100 (mm)  bộ 02 

2 Cửa mở 1 cánh 900 x 2.100 (mm)  bộ 03 

IV Hệ thống chiếu sáng     

1 Đèn led kích thước 1.200 x 300; công suất 40W cái 04 

2 Đèn led kích thước 1.200 x 300 x 13; công suất 24W cái 04 

3 Công tắc đơn một chiều bộ 03 

4 Ổ cắm lô 04 

2. Hệ thống khí áp lực âm cho Phòng cách ly điều trị: 

STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Phần hệ thống khí tạo áp lực âm     

I.1 Thiết bị     

1 
AHU/CDU: 
 - Lưu lượng: 1.200 m3/h @ 1.000 Pa; 
 - Công suất lạnh: 11 kW. 

bộ 01 

2 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 2.000 m3/h, cột áp 600 -
800 Pa, truyền động trực tiếp 

bộ 01 

3 Đèn UV diệt khuẩn công suất 10W bộ 02 

4 Pass box chuyển đồ (ngoài CT3 STD, trong SUS 304) bộ 01 
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STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

5 
Thiết bị diệt khuẩn công nghệ Photoplasma BIOZONE 
(Công nghệ USA) 

bộ 01 

6 Bồn rửa tay cái 01 

7 

Thiết bị hệ thống khí thải Bag In - Bag Out: 
 - Bao gồm: Lọc khí lọc thô G4 EN 779, lọc carbon, lọc 
Hepa H13 UV EN 1822; 
 - Thay lọc theo công nghệ an toàn. 

bộ 01 

8 Biến tần cho quạt hút kèm tủ điện bộ 01 

I.2 Hệ thống cấp khí sạch     

1 

Box cấp phòng đệm và phòng khử khuẩn cho size lọc 
305 x 610 x 72 (mm): 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;  
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

cái 02 

2 

Box cấp phòng thay đồ sau mổ cho size lọc 610 x 610 x 
72 (mm): 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

cái 02 

3 
Box gió thải:  
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Soi lỗ Sơn tĩnh điện. 

cái 04 

4 

Lọc Hepa H13 EN 1822: 
 - 99.95@MPPS; 
 - Size: 305 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 
 - Gelseal gió vào. 

cái 02 

5 

Lọc Hepa H13 EN 1822: 
 - 99.95@MPPS; 
 - Size: 610 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 
 - Gelseal gió vào. 

Cái 02 

6 
Đồng hồ chênh áp:  
 - Range: -30÷0÷30 Pa; 
 - Kích thước: Ø100 mm. 

bộ 04 

I.3 Hệ thống ống gió cấp và gió thải     

1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm m2 75 

2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58 mm m2 95 

3 Van điều chỉnh lưu lượng gió  lô 01 

4 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 190 

5 Ống gió mềm kèm cách nhiệt lô 01 

I.4  Tủ điện động lực AHU tủ 01 

I.5 Dây điện cho hệ thống HVAC lô 01 

I.6 Bộ điều khiển/Controller bộ 01 
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STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

II Phần PU     

1 PU tường m2 56,10 

2 PU trần m2 15,00 

III Cửa phòng sạch     

1 Cửa mở 2 cánh 1.400 x 2.100 (mm)  bộ 02 

2 Cửa mở 1 cánh 750 x 2.100 (mm)  bộ 03 

IV Hệ thống chiếu sáng     

1 Đèn led kích thước 1.200 x 300;  công suất 40W cái 02 

2 Đèn led kích thước 300 x 300; công suất 24W cái 03 

3 Công tắc đơn một chiều bộ 03 

4 Ổ cắm bộ 06 

3. Hệ thống khí áp lực âm cho Phòng mổ: 

STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm  
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Phần hệ thống khí tạo áp lực âm     

I.1 Thiết bị     

1 
AHU/CDU: 
 - Lưu lượng: 5.400 m3/h @ 1.000 Pa; 
 - Công suất lạnh: 29 kW. 

bộ 01 

2 
Quạt ly tâm thấp áp lưu lượng 8.000 m3/h, cột áp 600 -
800 Pa, truyền động trực tiếp 

bộ 01 

3 Đèn UV diệt khuẩn công suất 10W bộ 02 

4 Pass box chuyển đồ (ngoài CT3 STD, trong SUS 304) bộ 01 

5 
Thiết bị diệt khuẩn công nghệ Photoplasma BIOZONE 
(Công nghệ USA) 

bộ 01 

6 Bồn rửa tay cái 01 

7 

Thiết bị hệ thống khí thải Bag In - Bag Out: 
 - Bao gồm: Lọc khí lọc thô G4 EN 779, lọc carbon, lọc 
Hepa H13 UV EN 1822; 
 - Thay lọc theo công nghệ an toàn. 

bộ 01 

8 Biến tần cho quạt hút kèm tủ điện bộ 01 

I.2 
Hệ thống cấp khí sạch chảy tầng phòng mổ - 
Laminar Air Flow Celling 

    

1 
Laminar Flow Hos chuyên phòng mổ: 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

bộ 01 

2 
Box cấp phòng đệm cho size lọc 915 x 610 x 72 (mm): 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm;  
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

cái 01 
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STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3 

Box cấp phòng thay đồ sau mổ cho size lọc 610 x 610 x 
72 (mm): 
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Mặt soi lỗ SUS 304. 

cái 01 

4 
Box thải phòng mổ:  
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Soi lỗ Sơn tĩnh điện. 

cái 04 

5 
Box thải phòng thay đồ và phòng đệm:  
 - Sơn tĩnh điện màu trắng sữa 1,2 mm; 
 - Soi lỗ Sơn tĩnh điện. 

cái 02 

6 

Lọc Hepa H14 EN 1822: 
 - 99.995@MPPS; 
 - Size: 1.220 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 
 - Gelseal gió vào. 

cái 04 

7 

Lọc Hepa H13 EN 1822: 
 - 99.95@MPPS; 
 - Size: 915 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 
 - Gelseal gió vào. 

Cái 01 

8 

Lọc Hepa H13 EN 1822: 
 - 99.95@MPPS; 
 - Size: 610 x 610 x 72 (mm); 
 - Khung nhôm đúc; 
 - Gelseal gió vào. 

Cái 01 

6 
Đồng hồ chênh áp:  
 - Range: -30÷0÷30 Pa; 
 - Kích thước: Ø100 mm. 

bộ 04 

I.3 Hệ thống ống gió cấp và gió thải     

1 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,75 mm m2 68 

2 Ống gió tole tráng kẽm dày 0,58 mm m2 98 

3 Van điều chỉnh lưu lượng gió  lô 01 

4 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 166 

5 Ống gió mềm kèm cách nhiệt lô 01 

I.4  Tủ điện động lực AHU tủ 01 

I.5 Dây điện cho hệ thống HVAC lô 01 

I.6 Bộ điều khiển/Controller bộ 01 

II Phần PU     

1 PU tường m2 79 

2 PU trần m2 36 

III Cửa phòng sạch     
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STT Tên hạng mục cải tạo và thiết bị mua sắm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Cửa mở 1 cánh 900 x 2.100 (mm)  bộ 03 

2 Cửa mở 2 cánh 1.600 x 2.100 (mm)  bộ 03 

IV Sàn VYNYL m2 36 

V Hệ thống chiếu sáng     

1 Đèn led kích thước 1.200 x 600; công suất 50W cái 04 

2 Đèn led kích thước 300 x 300; công suất 24W cái 04 

3 Công tắc đơn một chiều bộ 03 

4 Ổ cắm bộ 06 
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Phụ lục II-08 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  
DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO TỔNG HỢP;  

NÂNG CẤP, CẢI TẠO DOANH TRẠI ĐẠI ĐỘI THIẾT GIÁP  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho sinh hoạt, thực hiện nhiệm 
vụ, huấn luyện cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 
Đại đội Thiết giáp theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
được Đảng và Nhà nước giao. 

2. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

3.1. Xây dựng kho tổng hợp: 

Xây dựng kho tổng hợp: 02 tầng (01 tầng hầm và 01 tầng nổi), diện tích xây 
dựng khoảng 587 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 890 m2.  

3.2. Xây dựng công trình chuyên dụng xăng dầu:  

Làm hệ thống mái che; lắp đặt hệ thống ống, trạm bơm, sân bê tông (diện tích 
khoảng 900 m2), thảm nhựa đường nội bộ (diện tích khoảng 300 m2); kè đá. 

3.3. Nâng cấp, cải tạo doanh trại Đại đội Thiết giáp: 

- Xây dựng nhà ở cán bộ, chiến sĩ cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 358 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 583 m2; 

- Xây dựng nhà ăn 50 chỗ cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 157 m2;  

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Gara xe; nhà vệ sinh công cộng; 
sân đường nội bộ; cổng; hàng rào; hệ thống cấp thoát nước… 

- Mua sắm thiết bị, doanh cụ: Chi tiết theo Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 22.000 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: Phường 2, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ DOANH TRẠI ĐẠI ĐỘI THIẾT GIÁP  
 (Đính kèm Phụ lục II-08 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Nhà ở cán bộ, chiến sỹ    

1 Giường cái 27 

2 Tủ quần áo cái 09 

3 Bộ bàn ghế uống nước (02 ghế/bộ) bộ 09 

4 Ti vi cái 10 

5 Bộ bàn ghế phòng sinh hoạt (24 ghế) bộ 01 

6 Kệ ti vi cái 01 

II Nhà ăn   

1 Bàn ăn (06 ghế/bộ) bộ 09 

2 Bàn chế biến thực phẩm  cái 02 

3 Bàn chia Inox cái 02 

4 Giá để dụng cụ cái 02 

5 Tủ lạnh cái 01 

6 Bếp gas bộ 02 

7 Tủ đông cái 01 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 20 + 21/Ngày 12 - 4 - 2021 
 

75

Phụ lục II-09 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP, XÂY DỰNG DOANH TRẠI KHO VŨ KHÍ CỦA TỈNH  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho sinh hoạt, làm việc, huấn 
luyện cán bộ, chiến sỹ của Đại đội kho 729 theo đúng quy định bảo đảm hoàn tốt 
nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. 

2. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. 

3. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng nhà làm việc cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 512 m2, diện 
tích sàn xây dựng khoảng 830 m2. 

b) Xây dựng nhà ăn 70 chỗ cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 579 m2, diện 
tích sàn xây dựng khoảng 470 m2.  

c) Xây dựng nhà để xe cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 144 m2, diện 
tích sàn xây dựng khoảng 101 m2. 

d) Xây dựng kho vật chứng: 

- Nhà kho cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 63 m2, diện tích sàn xây 
dựng khoảng 56 m2;  

- Ụ bê tông chống cháy lan rộng 01 mét, cao 4,5 mét; 

- Sân bê tông có diện tích khoảng  320 m2; 

- Mương thoát nước xây đá chẻ dài khoảng 160 mét. 

đ) Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

- Cổng: Cổng chính dài khoảng 08 mét và cổng phụ dài khoảng 06 mét; 

- 03 trạm gác, diện tích xây dựng khoảng 18 m2/trạm; 

- Hàng rào dài khoảng 550 mét;  

- Sân đường nội bộ, diện tích khoảng 6.640 m2;  

- Hệ thống cấp nước: Đường ống cấp nước dài khoảng 316 mét; 01 trạm xử lý 
nước; 01 giếng khoan sâu khoảng 100 mét; 01 đài nước khoảng 10 m3;  

- Hệ thống thoát nước: Mương thoát nước dài khoảng 662 mét, cống thoát nước 
dài khoảng 214 mét; 

- Hệ thống cấp điện, chiếu sáng;  

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy;  

- Kè đá: Cao từ 0,5 mét - 03 mét, xây đá chẽ kết hợp móng, trụ giẳng bê tông 
cốt thép;  

- Bể nước ngầm khoảng 200 m3, kết cấu bê tông cốt thép chịu lực;  

- 03 bồn tự hoại coposit; 

- San gạt mặt bằng với khối lượng khoảng 7.000 m3 đất, đá. 
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e) Mua sắm thiết bị, doanh cụ: Chi tiết theo Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 30.000 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: Xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ  
DOANH TRẠI KHO VŨ KHÍ CỦA TỈNH  

 (Đính kèm Phụ lục II-09 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Nhà làm việc    

1 Bàn làm việc (02 ghế/bộ) bộ 08 

2 Tủ tài liệu  cái 08 

3 Tủ quần áo  cái 08 

4 Bộ bàn ghế uống nước (02 ghế/bộ) bộ 07 

5 Giường  cái 08 

6 Bàn họp giao ban (12 ghế/bộ) bộ 01 

7 Bàn tiếp khách (Phòng giao ban) bộ 01 
8 Bàn ghế Phòng sinh hoạt đại đội (10 ghế/bộ) bộ 03 

9 Bục tượng Bác bộ 01 

10 Kệ ti vi cái 01 

11 Giá sách cái 02 

12 Tủ đựng nhạc cụ cái 01 

13 Tủ thuốc Phòng quân y cái 01 

14 Ti vi  cái 08 

II Nhà ăn    

1 Bàn ăn cán bộ (04 ghế/bộ) bộ 02 

2 Bàn ăn hạ sỹ quan (06 ghế/bộ) bộ 12 

3 Bàn chế biến thực phẩm cái 02 

4 Bàn chia Inox cái 02 

5 Giá để dụng cụ cái 02 

6 Tủ lạnh  cái 01 

7 Tủ đông cái 01 

III Trạm gác    

1 Bàn, ghế bộ 01 
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Phụ lục II-10 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬA CHỮA, CẢI TẠO 

ĐƯỜNG NỘI BỘ TUYẾN BẮC - NAM, NHÁNH N3, N4 VÀ XÂY DỰNG 
PHẦN CÒN LẠI CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MẶT TẠI KHU A THUỘC 

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HỘI  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú 
Hội theo quy hoạch đã được phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp. 

2. Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú 
Hội. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Sửa chữa, cải tạo đường nội bộ tuyến Bắc - Nam, nhánh N3, N4: 

a) Sửa chữa, cải tạo mặt đường với tổng chiều dài khoảng 2.410 mét, gồm: 

- Thay toàn bộ kết cấu móng và thảm bê tông nhựa đối với những đoạn đường 
kết cấu móng hư hỏng toàn bộ; 

- Thay lớp móng cấp phối đá dăm lớp trên và thảm bê tông nhựa đối những 
đoạn kết cấu lớp mặt đường và lớp móng cấp phối đá dăm lớp trên bị hư hỏng; 

b) Thay thế vị trí cống tạm bê tông cốt thép khẩu độ 3D100 hiện hữu tại nút 
giao nhánh Bắc - Nam; nhánh N4 và đường giao thông D1 - D2 bằng cống hộp bê 
tông cốt thép 2 khoang khẩu độ 2,5 x 2,5 (mét), dài 24 mét. 

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

3.2. Xây dựng hệ thống thoát nước mặt và vỉa hè:  

a) Xây dựng hệ thống thoát nước mặt tại tuyến đường Bắc - Nam, nhánh N2 
bên phải, nhánh N3, nhánh N4 bên trái, nhánh N6 bên trái, nhánh N7 bên phải với 
tổng chiều dài khoảng 5.500 mét; trong đó:  

- Tuyến nhánh Bắc - Nam: Phía bên trái tuyến xây dựng hệ thống thoát nước 
dọc bằng ống cống bê tông cốt thép đường kính từ D1000 đến D2000 kết hợp với 
mương dọc hình thang bằng tấm bê tông cốt thép, xây dựng mương dọc bằng bê tông 
cốt thép bên phía khu dân sinh; lắp đặt cống hộp tại các vị trí nút giao băng đường 
giao thông và cổng vào các nhà máy trong Khu công nghiệp; 

- Tuyến nhánh N2 bên phải, N3, N4: Thiết kế hệ thống thoát nước dọc bằng 
cống tròn bê tông cốt thép đường kính D1000. 

- Tuyến nhánh N6: Bên trái tuyến thiết kế hệ thống thoát nước dọc bằng cống 
tròn bê tông cốt thép đường kính D600, phía đường dân sinh thiết kế mương dọc bê 
tông cốt thép; 

- Tuyến nhánh N7: Thiết kế hệ thống thoát nước dọc bên phải tuyến (đoạn từ 
nhánh N4 đến nhánh N6) bằng cống tròn bê tông cốt thép đường kính D600, đoạn từ 
nhánh N2 đến nhánh N4 thiết kế bằng mương dọc bê tông cốt thép đậy đan. 

b) Xây dựng phần bó vỉa - vỉa hè trên các tuyến nhánh đầu tư hệ thống thoát 
nước với chiều dài tổng khoảng 5.500 mét. 
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4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 40.000 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: Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-11 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG TRẦN PHÚ  
VÀ ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP ĐẾN 

VÒNG XOAY ĐƯỜNG BA THÁNG TƯ), THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao 
điểm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn 
giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách, 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 thành phố Đà Lạt. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư:  

Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp, mở rộng khoảng 1.910 mét; điểm đầu 
tuyến tại nút giao đường Hoàng Văn Thụ, đường Ba Tháng Hai, đường Trần Phú và 
đường Trần Lê; điểm cuối tuyến tại nút giao đường Trần Hưng Đạo, đường Ba Tháng 
Tư và đường Hồ Tùng Mậu. 

b) Quy mô đầu tư: 

- Phạm vi mặt đường cũ rộng khoảng 14 mét còn sử dụng được nên giữ nguyên 
hiện trạng; mở rộng hai bên mép đường hiện trạng, mỗi bên rộng khoảng 1,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường mở rộng làm mới bằng bê tông nhựa đảm bảo cường độ 
theo tiêu chuẩn hiện hành; 

- Xây mới bó vỉa bằng đá, vỉa hè lát đá Grannit, trên vỉa hè bố trí bồn trồng cây 
(xây mới); di dời cây xanh; 

- Hệ thống thoát nước: Nạo vét đáy mương hiện hữu, nâng thành mương và lắp 
đặt tấm đan mương; 

- Nâng cấp hệ thống đường dây điện hạ thế, đường dây diện chiếu sáng đi 
ngầm toàn tuyến, dọc hai bên đường;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 47.300 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: Phường 3 và Phường 4, thành phố Đà Lạt. 

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

9. Các nội dung khác: Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị 
chủ đầu tư làm việc, thống nhất với Sở Giao thông vận tải để đảm bảo quy mô đầu tư 
của dự án đồng bộ với quy mô đầu tư của Dự án cải tạo nút giao Trần Phú - Hoàng 
Văn Thụ - Trần Lê - Ba Tháng Hai./. 
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Phụ lục II-12 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG  
TỪ ĐƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN ĐẾN ĐƯỜNG YERSIN  

(HẺM 26K, 27K YERSIN), THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để góp phần chỉnh trang đô thị khu vực, phục vụ cho việc 
đi lại thuận lợi của nhân dân trong vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung 
của thành phố Đà Lạt. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư: Tổng chiều dài các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng 
khoảng 1.130 mét; gồm: 

- Nhánh 1 dài khoảng 280 mét, điểm đầu giao với đường Trần Quốc Toản, 
điểm cuối giao với đường Yersin; 

- Nhánh 2 dài khoảng 290 mét, điểm đầu giao với nhánh 1, điểm cuối giao với 
đường Yersin; 

- Nhánh 3 dài khoảng 560 mét, điểm đầu giao với đường Yersin (đối diện ngã ba 
đường Phạm Hồng Thái và đường Yersin), điểm cuối giao với đường Yersin.  

b) Quy mô đầu tư: 

- Nhánh 1: Mở rộng mặt đường 11 mét; nhánh 2: Nâng cấp theo mặt đường hiện 
hữu và mở rộng cục bộ; nhánh 3: Nâng cấp theo mặt đường hiện hữu; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố bằng bê tông nhựa đảm bảo cường độ mặt 
đường sau khi nâng cấp, mở rộng phù hợp tiêu chuẩn hiện hành; 

- Nhánh 1 xây dựng vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 02 mét, lát gạch; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Mương đan chịu lực dọc tuyến; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây cống ngang tại một số vị trí cần thiết;  

- Hoàn thiện hệ thống cây xanh, chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 23.913 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 4.997 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: Phường 9 và Phường 10, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-13 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG NỐI DÀI, 
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Góp phần chỉnh trang đô thị khu vực, phục vụ cho việc đi 
lại thuận lợi của nhân dân trong vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung 
của thành phố Đà Lạt. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư:  

Chiều dài tuyến đường được nâng cấp, mở rộng (hẻm 27 Lê Hồng Phong cũ) 
khoảng 474 mét; điểm đầu tuyến giáp mép đường Ngô Thì Sỹ và gốc nhà số 08 Ngô 
Thì Sỹ; điểm cuối tuyến là cuối hẻm và giáp gốc nhà số 27/8A.  

b) Quy mô đầu tư:  

- Nền đường rộng 07 mét; mặt đường rộng 06 mét và mương thoát nước đậy 
đan bên trái tận dụng làm vỉa hè rộng 01 mét;  

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

- Xây dựng các công trình trên tuyến gồm: Hệ thống thoát nước dọc; hệ thống 
thoát nước ngang; tường chắn bên phải tuyến bằng bê tông cốt thép dài khoảng 140 
mét, cao 04 - 06 mét; tường chắn bên trái tuyến bằng đá chẻ dài khoảng 150 mét, cao 
01 - 2,5 mét; điểm quay đầu xe cuối tuyến (diện tích khoảng 84 m2); 

- Cải tạo, nâng cấp cải tạo hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng; hệ thống 
cấp nước; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 22.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 6.264 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: Phường 4, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-14 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU, 
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT (GIAI ĐOẠN 1) 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

- Tháo dỡ khối 10 phòng học công trình, khối 06 phòng học, khu vệ sinh, khối 
04 phòng học bộ môn (cao 02 tầng) và các hạng mục phụ trợ;  

- Xây dựng mới khối 28 phòng học, 09 phòng học bộ môn cao 04 tầng và sân 
tập thể dục, diện tích xây dựng khoảng 1.223 m2, tổng diện tích sàn khoảng 4.892 m2. 

- Xây dựng mới sân trường, diện tích khoảng 2.500 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy, thể tích khoảng 187 m3; 

- Xây dựng mới bậc cấp và ta luy đá chẻ;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 42.000 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: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du; số 187 đường 
Bùi Thị Xuân, Phường 2, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU (GIAI ĐOẠN 1) 

(Đính kèm Phụ lục II-14 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Phòng học    

1 Bàn, ghế học sinh (02 chỗ ngồi rời) bộ 672 

2 Bàn giáo viên cái   28 

3 Ghế giáo viên cái   28 

4 Bảng viết chống lóa bộ   28 

II Phòng bộ môn   

1 Bàn giáo viên cái   08 

2 Ghế giáo viên cái   08 
3 Bảng viết chống lóa bộ   08 

4 Bàn, ghế để máy tính (06 chỗ ngồi rời) bộ   12 
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Phụ lục II-15 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON 9, 
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

- Tháo dỡ khối nhà hội trường, văn phòng, nhà bếp cũ; 

- Xây dựng mới khối 01 phòng học, 05 phòng chức năng, nhà bếp, hội trường, 
khu hành chính quản trị cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 601 m2, diện tích sàn 
khoảng 1.712 m2; 

- Xây dựng, cải tạo các công trình hạ tầng: Sân trường; cổng, hàng rào; bể nước 
phòng cháy chữa cháy; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 16.700 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: Trường Mầm non 9; đường Quang Trung, Phường 9, 
thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU (GIAI ĐOẠN 1) 

(Đính kèm Phụ lục II-15 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Phòng học    

1 Bàn ghế trẻ dưới 5 tuổi bộ 20 

2 Giường trẻ ngủ cái 40 

3 Tủ để đổ cá nhân cái 01 

II Hội trường   

1 Bàn ghế hội trường (02 chỗ ngồi rời) bộ 27 

2 Bục để tượng Bác cái 01 
3 Bục phát biểu cái 01 

4 Tượng Bác Hồ cái 01 

5 Phông màn sân khấu bộ 01 

III Nhà bếp   

1 Sàn 03 bếp bộ 01 

2 Bồn rửa 03 ô bộ 01 

3 Kệ 03 tầng cái 01 

4 Bàn tiếp phẩm, soạn chia cái 08 

5 Xe đẩy thực phẩm 03 tầng cái 04 
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Phụ lục II-16 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG, LỚP HỌC  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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:  

3.1. Trường Mầm non Đưng K’Nớ: 

- Xây dựng khối 03 phòng chức năng, 01 phòng học, bếp, nhà ăn cao 03 tầng, 
diện tích xây dựng khoảng 277 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 830 m2; 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; 
mương thoát nước, hàng rào, kè đá; 

- Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên đất nhà trường với diện tích khoảng 
2.200 m2; 

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

3.2. Trường Tiểu học Đưng K’Nớ: 

- Xây dựng khối hành chính quản trị cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
313 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 626 m2; 

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

3.3. Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Lạc Dương: 

- Xây dựng khối 05 phòng học cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 160 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 480 m2; 

- Xây dựng nhà vệ sinh; 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; 
cổng, hàng rào. 

3.4. Trường Mầm non Họa Mi, thị trấn Lạc Dương: 

a) Tại điểm trường chính:  

- Xây dựng khối 06 phòng học cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 310 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 930 m2;  

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; sân, 
cổng phụ, hàng rào.  

b) Tại điểm trường Đăng Gia Rit B: 

-  Xây dựng khối 04 phòng học, nhà bếp, 01 phòng hành chính cao 03 tầng, 
diện tích xây dựng khoảng 297 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 891 m2; 
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- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; sân, 
cổng, hàng rào.  

e) Trường Mầm non Đạ Nhim: 

- Xây dựng khối 08 phòng học, 01 phòng chức năng, nhà bếp cao 04 tầng 
(trong đó có 01 tầng hầm), diện tích xây dựng khoảng 424 m2, diện tích sàn xây dựng 
khoảng 1.694 m2; 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; 
mương thoát nước, sân, kè đá; 

- San gạt mặt bằng;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 41.900 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Lạc Dương, xã Đưng K’Nớ v xã Đạ Nhim, 
huyện Lạc Dương. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT  
HỆ THỐNG TRƯỜNG, LỚP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG 

(Đính kèm Phụ lục II-16 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Trường Mầm non Đưng K’Nớ   

I.1 Khối phòng học chức năng    

1 Phòng học   

1.1 Ghế học sinh cái 70 

1.2 Bảng cái 01 

1.3 Bàn, ghế giáo viên bộ 03 

1.4 Bàn, ghế phòng học bộ 23 

1.5 Tủ cái 05 

1.6 Kệ bộ 10 

2 Bếp ăn   

2.1 Bếp, tủ công nghiệp bộ 01 

2.2 Tủ cơm công nghiệp bộ 01 

2.3 Máy rửa chén bộ 01 

2.4 Máy xay thịt bộ 01 

2.5 Máy thái rau, củ bộ 01 

2.6 Tủ đông công nghiệp bộ 02 

2.7 Tủ lạnh bộ 02 

2.8 Bàn, ghế phòng ăn bộ 38 

II Trường Tiểu học Đưng K’Nớ   

1 Bàn, ghế tiếp khách Phòng Hiệu trưởng bộ 01 

2 Bàn, ghế tiếp khách Phòng Phó Hiệu trưởng bộ 01 

3 Hội trường   

3.1 Bàn, ghế hội trường bộ 40 

3.2 Bục để tượng Bác cái 01 
3.3 Bục phát biểu cái 01 

3.4 Phông màn bộ 01 

4 Bàn, ghế Phòng Truyền thống bộ 01 

5 Kệ, tủ Kho văn phòng bộ 01 

6 Bàn, ghế Phòng Hội đồng giáo viên bộ 01 

7 Giường và tủ đầu giường Phòng Y tế bộ 01 

III Trường Mầm non Đạ Nhim   

1 Hội trường   
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

1.1 Bàn, ghế hội trường bộ 20 

1.2 Bục để tượng Bác cái 01 
1.3 Bục phát biểu cái 01 

1.4 Phông màn bộ 01 

2 Phòng học   

1.1 Bàn học sinh cái 120 

1.2 Ghế nhựa cái 240 
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Phụ lục II-17 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐT.727 (ĐOẠN TỪ CỔNG CHÀO  
ĐẾN NGÃ BA XÃ KA ĐÔ), HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 

 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 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, góp phần kết nối thông thương hàng hóa thuận tiện với đường ĐT.727, 
ĐT.729 để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của nhân dân được 
thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông; qua đó, 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 Đơn Dương. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

a) Phạm vi đầu tư:  

 Tuyến đường dài khoảng 1.730 mét, điểm đầu kết nối với đường đầu cầu Ka 
Đô, điểm cuối giao với đường ĐH.413, ĐH.412 tại ngã ba trung tâm xã Ka Đô. 

b) Quy mô đầu tư:  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với các 
thông số kỹ thuật cơ bản sau: 

- Nền đường theo hiện trạng; mặt đường rộng 5,5 mét; lề gia cố 2 bên, mỗi bên 
01 mét; lể đất theo hiện trạng; 

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố bằng bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm đảm 
bảo độ dày, cường độ theo quy định hiện hành; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Mương hình chữ nhật bằng bê tông M200, đậy tấm 
đan bê tông cốt thép; 

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp bê tông cốt thép M250 tại 03 vị trí: 
Km0+368,94; Km0+639,39 và Km1+491,42;   

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 14.990 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: Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương.  

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022./.  
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Phụ lục II-18 
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: ĐẠ RÒN VÀ KA ĐÔ, 

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 
 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Trường Trung học cơ sở Đạ Ròn: 

- Xây dựng khối 04 phòng học bộ môn, thư viện cao 02 tầng, diện tích xây 
dựng khoảng 469 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 939 m2; 

- Xây dựng khối hành chính quản trị, các phòng phục vụ học tập cao 02 tầng, 
diện tích xây dựng khoảng 370 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 740 m2;  

- Xây dựng cầu nối với diện tích sàn khoảng 21 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy với thể tích khoảng 187 m3; 

- Xây dựng mương thoát nước xung quanh nhà, sân bê tông và cổng chính. 

b) Trường Trung học cơ sở Ka Đô:  

- Xây dựng khối 09 phòng học cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 389 m2, 
diện tích sàn khoảng 1.167 m2; 

- Xây dựng khối 06 phòng học chức năng, thư viện cao 03 tầng, diện tích xây 
dựng khoảng 384 m2, diện tích sàn khoảng 1.152 m2; 

- Xây dựng nhà đa năng cao 01 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 548 m2; 

- Xây dựng cầu nối với diện tích sàn khoảng 50 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy với thể tích khoảng 90 m3; 

- Xây dựng mương thoát nước xung quanh nhà. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 29.500 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: xã Đạ Ròn và xã Ka Đô, huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-19 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI 02 
TRƯỜNG MẪU GIÁO: MĂNG NON VÀ SAO SÁNG,  

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 
 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Trường mẫu giáo Măng Non, thị trấn D'Ran: 

a) Tại điểm trường chính:  

- Xây dựng mới (thay thế) khối 10 phòng học, các phòng hành chính quản trị, 
phục vụ học tập, nhà bếp cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 918 m2, diện tích sàn 
khoảng 2.491 m2;  

- Xây dựng mới nhà để xe (diện tích xây dựng khoảng 40 m2); cổng, hàng rào (dài 
khoảng 132 mét), nhà bảo vệ (diện tích xây dựng khoảng 7,3 m2); sân lát gạch Terrazo 
(diện tích khoảng 1.556 m2), sân bê tông (diện tích khoảng 300 m2), đường bê tông (diện 
tích khoảng 250 m2); mương thoát nước (dài khoảng 225 mét); bồn cây (13 cái); bồn hoa, 
khu vực trải nghiệm, vườn cổ tích, khu vực đồi nhấp nhô, cây xanh. 

b) Tại Phân trường Đường Mới: 

- Xây dựng mới (thay thế) khối 04 phòng học, 01 phòng chức năng, bếp cao 03 
tầng, diện tích xây dựng khoảng 305 m2, diện tích sàn khoảng 914 m2; 

- Xây dựng mới nhà để xe (diện tích xây dựng khoảng 30 m2); cổng, hàng rào 
(dài khoảng 100 mét); sân lát gạch Terrazo (diện tích khoảng 328 m2). 

3.2. Trường Mẫu giáo Sao Sáng, xã Lạc Lâm:  

- Xây dựng mới nhà để xe (diện tích xây dựng khoảng 40 m2);  

- Xây dựng cổng, hàng rào (dài khoảng 243 mét), nhà bảo vệ (diện tích xây 
dựng khoảng 7,3 m2); sân lát gạch Terrazo (diện tích khoảng 1.906 m2), sân bê tông 
(diện tích khoảng 361 m2), đường bê tông (diện tích khoảng 112 m2); mương thoát 
nước (dài khoảng 374 mét); bồn cây (11 cái); bồn hoa, khu vực trải nghiệm, vườn cổ 
tích, khu vực đồi nhấp nhô, cây xanh. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 29.500 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: Thị trấn D’Ran và xã Lạc Lâm huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-20 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG DỌC BỜ SÔNG ĐA NHIM  
(ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY LIÊN KHƯƠNG, THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA ĐẾN 

THÔN BỒNG LAI, XÃ HIỆP THẠNH), HUYỆN ĐỨC TRỌNG 
 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng 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 Đức Trọng. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư: 

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Tuyến dường dài khoảng 4.130 mét; điểm đầu giao với tuyến đường dọc bờ 
sông Đa Nhim, đoạn từ cầu sắt Phú Hội đến thác Liên Khương đã đầu tư; điểm cuối giao 
với đường quy hoạch Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa. 

3.2. Quy mô đầu tư:  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với các 
thông số kỹ thuật cơ bản sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề đường có gia cố 2 bên, 
mỗi bên rộng 0,5 mét và lề đất 2 bên, mỗi bên rộng 0,5 mét;  

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

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

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn và cống hộp tại những vị trí thoát 
nước ngang phù hợp; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 70.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 25.716 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: Thị trấn Liên Nghĩa và xã Hiệp Thạnh, huyện Đức 
Trọng. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./.  
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Phụ lục II-21 
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: LÊ HỒNG PHONG  

VÀ TRẦN PHÚ, HUYỆN ĐỨC TRỌNG  
 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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) Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong:  

- Xây dựng khối 10 phòng học, thư viện cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
622 m2, diện tích sàn khoảng 1.601 m2; 

- Xây dựng khối hành chính quản trị cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
452 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 808 m2; 

- Xây dựng nhà đa năng cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 660 m2, diện 
tích sàn khoảng 581 m2; 

- Xây dựng sân bê tông, mương thoát nước nội bộ quanh nhà. 

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

b) Trường Trung học cơ sở Trần Phú:  

- Xây dựng khối 20 phòng học cao 04 tầng, diện tích xây dựng khoảng 769 m2, 
diện tích sàn khoảng 2.648 m2; 

- Xây dựng khối hành chính quản trị, phục vụ học tập cao 02 tầng, diện tích xây 
dựng khoảng 428 m2, diện tích sàn khoảng 727 m2; 

- Xây dựng sân bê tông, mương thoát nước nội bộ, hố ga quanh nhà. 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 41.000 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: Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ CHO 02 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ: LÊ 
HỒNG PHONG VÀ TRẦN PHÚ, HUYỆN ĐỨC TRỌNG  

(Đính kèm Phụ lục II-21 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong     
1 Bàn học sinh 02 chỗ cái 240 
2 Ghế học sinh  cái 480 
3 Bàn giáo viên cái   10 
4 Ghế giáo viên cái   10 
5 Bảng từ cái   10 
6 Tủ đựng đồ dùng dạy học cái   10 

II Trường Trung học cơ sở Trần Phú     
1 Bàn học sinh 02 chỗ cái 168 
2 Ghế học sinh  cái 336 
3 Bàn giáo viên  cái   07 
4 Ghế giáo viên (theo bàn) cái   07 
5 Bảng từ cái   07 
6 Tủ đựng đồ dùng dạy học cái   07 
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Phụ lục II-22 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI 02 
TRƯỜNG MẪU GIÁO: HIỆP THẠNH VÀ ĐỊNH AN,  

HUYỆN ĐỨC TRỌNG  
 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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) Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh:  

- Xây dựng khối 09 phòng học, 03 phòng bộ môn, khối phòng hành chính quản 
trị và bếp ăn cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 850 m2, diện tích sàn khoảng 
2.129 m2; 

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích khoảng 09 m2), nhà để xe (diện tích khoảng 
60 m2); 

- Xây dựng cổng, hàng rào (dài khoảng 120 mét), sân đường nội bộ (diện tích 
khoảng 679 m2); hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng ngoài nhà;  

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

b) Trường Mẫu giáo Định An:  

- Xây dựng khối 11 phòng học, 04 phòng bộ môn, khối phòng hành chính quản 
trị và bếp ăn cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.018 m2, diện tích sàn khoảng 
2.672 m2; 

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích khoảng 09 m2), nhà để xe (diện tích khoảng 
60 m2); 

- Xây dựng cổng phụ, hàng rào (dài khoảng 56 mét), hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, điện chiếu sáng ngoài nhà;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 36.000 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: Xã Hiệp Thạnh và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ CHO 02 TRƯỜNG MẪU GIÁO:  
HIỆP THẠNH VÀ ĐỊNH AN, HUYỆN ĐỨC TRỌNG  

(Đính kèm Phụ lục II-22 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh     
I.1 09 phòng học     

1 Bàn 02 chỗ cái   12 

2 Ghế  cái   15 

3 Giường ngủ  cái 295 

4 Bộ gối, mền  bộ 295 

5 Tủ hồ sơ cái   16 

6 Kệ để đồ cái    16 

7 Bảng từ trắng di động 2 mặt lật bộ   09 

8 Bàn giáo viên  cái   07 

9 Ghế giáo viên cái   05 

I.2 Hành chính quản trị, văn phòng, bếp     

1 Bàn giáo viên cái   05 

2 Ghế giáo viên cái   15 

3 Bàn y tế  cái   03 

4 Ghế y tế cái   03 

5 Giường y tế cái   02 

6 Bộ dụng cụ sơ cứu y tế  bộ   02 

7 Thiết bị thang nâng bộ   01 

8 Bàn họp bộ   01 

9 Ghế sofa bộ   01 

10 Bàn sofa cái   01 

11 Bàn sơ chế inox cái   02 

12 Chậu rửa inox  cái   01 

13 Kệ inox 3 tầng cái   02 

14 Kệ inox 4 tầng cái   02 

15 Bảng thông báo cái   01 

II Trường Mẫu giáo Định An   

II.1 11 phòng học     

1 Bàn 02 chỗ cái   73 

2 Ghế Cái 145 

3 Giường ngủ cái 355 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

4 Bộ gối, mền  bộ 355 

5 Tủ hồ sơ cái   22 

6 Kệ để đồ cái    22 

7 Bảng từ trắng di động 2 mặt lật Bộ   11 

8 Bàn giáo viên cái   11 

9 Ghế giáo viên cái   11 

II.2 Hành chính quản trị, văn phòng, bếp     

1 Bàn  cái   05 

2 Ghế  cái  15 

5 Bàn y tế  cái   03 

6 Ghế y tế cái   03 

7 Giường y tế cái   02 

8 Bộ dụng cụ sơ cứu y tế  bộ   02 

9 Thiết bị thang nâng bộ   01 

10 Bàn họp  bộ   01 

11 Bàn sơ chế inox 3 tầng cái   02 

12 Chậu rửa Inox cái   01 

13 Kệ inox 3 tầng  cái   02 

14 Kệ inox thanh 4 tầng cái   02 
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Phụ lục II-23 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI 02 
TRƯỜNG MẪU GIÁO: TÀ NĂNG VÀ K'NAI,  

HUYỆN ĐỨC TRỌNG  
 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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) Trường Mẫu giáo Tà Năng:  

- Xây dựng khối 04 phòng học, 02 phòng bộ môn cao 02 tầng, diện tích xây 
dựng khoảng 459 m2, diện tích sàn khoảng 918 m2; 

- Cải tạo khối 04 phòng học hiện hữu thành khối hành chính quản trị, nhà bếp 
và 01 lớp học, diện tích xây dựng khoảng 293 m2, diện tích sàn khoảng 586 m2;  

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích khoảng 09 m2), nhà để xe (diện tích khoảng 
55 m2); 

- Xây dựng hàng rào (dài khoảng 200 mét), bê tông nền sân và lát gạch Terrazo 
(diện tích khoảng 700 m2); hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng ngoài nhà;  

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

b) Trường Mẫu giáo K'Nai:  

- Xây dựng khối 06 phòng học, 02 phòng bộ môn, khối phòng hành chính quản 
trị và bếp ăn cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 812 m2, diện tích sàn khoảng 
1.625 m2; 

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích khoảng 09 m2), nhà để xe (diện tích khoảng 
60 m2); 

- Xây dựng cổng, hàng rào (dài khoảng 293 mét), bê tông nền sân và lát gạch 
Terrazo (diện tích khoảng 400 m2); hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng 
ngoài nhà;  

- Đắp đất nâng cao sân (khối lượng khoảng 4.350 m3)và xây kè đá chẻ (dài 
khoảng 143 mét);  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 27.000 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: Xã Tà Năng và xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ CHO 02 TRƯỜNG MẪU GIÁO:  
TÀ NĂNG VÀ K'NAI, HUYỆN ĐỨC TRỌNG  

(Đính kèm Phụ lục II-23 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Trường Mẫu giáo Tà Năng     
I.1 Khối hành chính quản trị     

1 Phòng Hiệu trưởng   
1.1 Bàn làm việc cái 01 
1.2 Ghế làm việc cái 01 
1.3 Tủ hồ sơ cái 01 
1.4 Bàn ghế tiếp khách bộ 01 
2 Phòng Phó Hiệu trưởng   

2.1 Bàn làm việc cái 01 
2.2 Ghế làm việc cái 01 
3 Văn phòng    

3.1 Bàn làm việc cái 02 
3.2 Ghế làm việc cái 03 
3.3 Tủ hồ sơ cái 03 
3.4 Tủ hồ sơ (kho văn phòng)  cái 01 
4 Phòng họp   

4.1 Bàn cái 10 
4.2 Ghế  cái 20 
5 Phòng Y tế học đường   

5.1 Giường đơn cái 01 
5.2 Bàn làm việc cái 01 
5.3 Ghế làm việc cái 01 
5.4 Tủ kính cái 01 
I.2 Khối nhà bếp   

1 Tủ để chén bát cái 01 
2 Tủ để ly cái 01 
3 Xe đẩy thức ăn cái 01 
4 Nồi cơm hấp cái 01 
5 Bếp ga 3 bếp cái 01 
6 Bàn chia thức ăn cái 01 
7 Chậu rửa chén đôi cái 02 
8 Máy thái củ quả cái 01 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

9 Thang nâng thức ăn cái 01 
I.3 Khối 6 phòng học   

1 Bàn học sinh 02 chỗ cái 15 
2 Ghế học sinh  cái 30 
3 Bàn giáo viên cái 01 
4 Ghế giáo viên cái 01 
5 Kệ đựng đồ chơi trẻ cái 05 
6 Tủ đựng cất chăn màn cái 01 
7 Tủ để vật dụng trẻ cái 08 
8 Gường ngủ trẻ cái 30 
9 Kệ để dép cái 01 
10 Bàn máy tính trẻ cái 08 
11 Ghế máy tính trẻ cái 08 
12 Tủ kính cái 01 
I.4 Nhà bảo vệ    

1 Giường đơn cái 01 
2 Bàn làm việc cái 01 
3 Ghế làm việc cái 01 

I.5 Thiết bị khác   

1 Rèm cửa m2 240 

2 Quạt điện cái   50 

II Trường Mẫu giáo K'Nai     
II.1 Khối hành chính quản trị     

1 Phòng Hiệu trưởng   
1.1 Bàn làm việc cái 01 
1.2 Ghế làm việc cái 01 
1.3 Tủ hồ sơ cái 01 
2 Phòng Phó Hiệu trưởng   

2.1 Bàn làm việc cái 01 
2.2 Ghế làm việc cái 01 
3 Văn phòng    

3.1 Bàn làm việc cái 02 
3.2 Ghế làm việc cái 03 
3.3 Tủ hồ sơ cái 02 
3.4 Tủ hồ sơ (kho văn phòng)  cái 01 
4 Phòng họp   
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

4.1 Bục phát biểu cái 01 
4.2 Tượng Bác cái 01 
5 Phòng Y tế học đường   

5.1 Giường đơn cái 01 
5.2 Bàn làm việc cái 01 
5.3 Ghế làm việc cái 01 
5.4 Tủ kính cái 01 
II.2 Khối nhà bếp   

1 Bàn đẩy thức ăn cái 01 
2 Tủ hấp cái 01 
3 Máy giặt cái 01 
4 Nồi hấp cái 01 
5 Tủ lạnh cái 01 
6 Tủ để chén bát cái 01 
7 Thang nâng thức ăn cái 01 

II.3 Khối 6 phòng học   

1 Bàn học sinh 02 chỗ cái 36 
2 Ghế học sinh  cái 72 
3 Bàn giáo viên cái 06 
4 Ghế giáo viên cái 06 
5 Kệ đựng đồ chơi trẻ cái 25 
6 Tủ đựng cất chăn màn cái 05 
7 Tủ để vật dụng trẻ cái 40 
8 Gường ngủ trẻ cái 70 
9 Kệ để dép cái 05 

II.4 Nhà bảo vệ    

1 Giường đơn cái 01 
2 Bàn làm việc cái 01 
3 Ghế làm việc cái 01 

II.5 Thiết bị khác   

1 Rèm cửa m2 240 

2 Quạt điện cái   50 
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Phụ lục II-24 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ THỊ TRẤN ĐINH VĂN ĐI XÃ NAM HÀ  
(ĐOẠN TỪ GIÁP QUỐC LỘ 27 ĐẾN KM3+500 VÀ ĐOẠN TỪ KM5+653 ĐẾN 

GIÁP ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐẠ ĐỜN - PHI TÔ - NAM BAN), 
HUYỆN LÂM HÀ  

 (Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 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 
trên địa bàn huyện Lâm Hà theo quy hoạch được duyệt để phục vụ nhu cầu đi lại và 
vận chuyển hàng hoá của nhân dân, 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 Lâm Hà. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư: 

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Chiều dài tuyến đường nâng cấp khoảng 6.000 mét, gồm: 

- Đoạn 1 từ Km0 đến Km3+500m dài 3.500 mét, điểm đầu giao với Quốc lộ 
27, điểm cuối tại Km3+500; 

- Đoạn 2 từ Km5+653m đến KC dài 2.500m, điểm đầu tại Km5+653, điểm 
cuối giao với đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban tại Km 14+500. 

3.2. Quy mô đầu tư:  

Tuyến đường được thiết kế nâng cấp từ đường cấp V miền núi thành đường cấp 
IV miền núi, với các thông số kỹ thuật cơ bản sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường và lề gia cố sau khi mở rộng là 6,5 mét 
(mặt đường hiện hữu rộng 5,5 mét); lề đất 2 bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường: Bằng bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm đảm bảo độ 
dày, cường lực theo tiêu chuẩn hiện hành sau khi nâng cấp, mở rộng; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế mương đất kết hợp mương hở bằng bê tông 
lắp ghép và cống hộp bê tông cốt thép ở các ngã giao; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Gia cố hệ thống thoát nước ngang hiện hữu và 
xây dựng bổ sung cống tròn bê tông cốt thép, cống hộp bê tông cốt thép (nếu cần) đảm 
bảo thoát nước mặt và nước lưu vực; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 35.000 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: Thị trấn Đinh Văn và xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./.  
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Phụ lục II-25 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG:  
MẪU GIÁO ĐÔNG THANH, TIỂU HỌC ĐÔNG THANH VÀ 

TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG THANH, HUYỆN LÂM HÀ 
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Trường Mẫu giáo Đông Thanh: 

- Xây dựng khối 06 phòng học cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 488 
m2, diện tích sàn khoảng 976 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy (dung tích khoảng 166 m3), sân bê 
tông (diện tích khoảng 365 m2), hàng rào (chiều dài khoảng 83 mét);   

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

b) Trường Tiểu học Đông Thanh: 

- Xây dựng khối hành chính quản trị cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
396 m2, diện tích sàn khoảng 792 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy (dung tích khoảng 166 m3), sân bê 
tông (diện tích khoảng 500 m2);   

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

c) Trường Trung học cơ sở Đông Thanh: 

- Xây dựng khối 06 phòng học bộ môn cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
469 m2, diện tích sàn khoảng 938 m2; 

- Xây dựng khối 08 phòng học cao 02 tầng (sử dụng thiết kế mẫu), diện tích xây 
dựng khoảng 458 m2, diện tích sàn khoảng 916 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy (dung tích khoảng 166 m3), sân bê 
tông (diện tích khoảng 500 m2);   

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 25.000 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: Xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. 
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8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 

 

CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ CHO 03 TRƯỜNG:  
MẪU GIÁO ĐÔNG THANH, TIỂU HỌC ĐÔNG THANH  

VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG THANH, HUYỆN LÂM HÀ  
(Đính kèm Phụ lục II-25 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Trường Mẫu giáo Đông Thanh     
1 Tủ để đồ cá nhân cái   12 
2 Bàn ghế trẻ dưới 5 tuổi (02 chỗ ngồi) bộ   90 
3 Giường trẻ ngủ cái 180 
4 Tủ để chăn gối cái   12 
5 Kệ để dép cái   12 
6 Giá phơi khăn cái   12 
7 Giá úp cốc cái   02 
II Trường Tiểu học Đông Thanh     
1 Thư viện   

1.1 Bàn đọc sách cái 15 
1.2 Ghế đơn cái 90 
1.3 Bàn làm việc cái 02 
1.4 Ghế làm việc cái 02 
1.5 Kệ sách cái 10 
1.6 Tủ trưng bày sách cái 01 
2 Phòng Hiệu trưởng   

2.1 Bàn làm việc cái 01 

2.2 Ghế xoay cái 01 

2.3 Bộ salon bộ 01 

2.4 Tủ đựng hồ sơ cái 01 

3 02 phòng Phó Hiệu trưởng   

3.1 Bàn làm việc cái 02 

3.2 Ghế xoay cái 02 

3.3 Bộ Salon bộ 02 

3.4 Tủ đựng hồ sơ cái 02 

4 Phòng Kế toán và Văn thư   

4.1 Bàn làm việc cái 02 

4.2 Ghế gỗ cái 02 

4.3 Tủ đựng hồ sơ cái 02 

5 Phòng Truyền thống, Đoàn Đội   
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

5.1 Bàn làm việc cái 01 

5.2 Ghế gỗ cái 01 

5.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 

6 Phòng Tư vấn học đường   

6.1 Bàn làm việc cái 01 

6.2 Ghế gỗ cái 01 

6.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 

7 Phòng Y tế    

7.1 Bàn làm việc cái 02 

7.2 Ghế gỗ cái 02 

7.3 Ghế chờ cái 04 

7.4 Tủ đựng hồ sơ cái 01 

7.5 Giường inox cái 02 

7.6 Tủ thuốc cái 01 

8 Phòng nghỉ giáo viên   

8.1 Bàn uống nước cái 01 

8.2 Ghế gỗ cái 10 

8.3 Bảng thông báo cái 01 

9 Phòng Hội đồng   

9.1 Bàn Ovan cái 01 

9.2 Ghế gỗ cái 22 

9.3 Bục để tượng Bác cái 01 

10 Phòng Truyền thống   

10.1 Bàn làm việc cái 01 

10.2 Ghế gỗ cái 01 

10.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 

11 Kệ thiết bị (Phòng Thiết bị giáo dục)   cái 05 

III Trường Trung học cơ sở Đông Thanh   
1 Khối 8 phòng học   

1.1 Bàn ghế 2 chỗ ngồi rời bộ 196 

1.2 Bàn giáo viên cái   08 

1.3 Ghế giáo viên cái   08 

1.4 Bảng từ chống lóa cái   08 

1.5 Tủ lưu vở học tại trường cái    08 

2 Khối 8 phòng bộ môn   

2.1 Bàn giáo viên cái   06 

2.2 Ghế giáo viên cái   06 

2.3 Bảng từ chống lóa cái   06 
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Phụ lục II-26 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT  
02 TRƯỜNG TIỂU HỌC: TÂN HÀ I VÀ TÂN HÀ II, HUYỆN LÂM HÀ 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Trường Tiểu học Tân Hà I: 

- Xây dựng khối hành chính quản trị, 06 phòng chức năng cao 03 tầng, diện 
tích xây dựng khoảng 580 m2, diện tích sàn khoảng 1.695 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy (dung tích khoảng 138 m3), sân bê 
tông (diện tích khoảng 1.500 m2);   

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

b) Trường Tiểu học Tân Hà II: 

- Xây dựng khối hành chính quản trị cao 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
416 m2, diện tích sàn khoảng 1.203 m2; 

- Xây dựng 06 phòng học cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 256 m2, diện 
tích sàn khoảng 512 m2; 

- Xây dựng khu vệ sinh 02 tầng nối với các dãy phòng học, diện tích xây 
dựng khoảng 121 m2, diện tích sàn khoảng 242 m2; 

- Xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy (dung tích khoảng 138 m3);   

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 25.000 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: Xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ CHO 02 TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
TÂN HÀ I VÀ TÂN HÀ 2, HUYỆN LÂM HÀ  

(Đính kèm Phụ lục II-26 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
I Trường Tiểu học Tân Hà I     

I.1 Khối hành chính quản trị   
1 Thư viện     

1.1 Bàn đọc sách cái 15 
1.2 Ghế đơn cái 50 
1.3 Bàn làm việc cái 02 
1.4 Ghế làm việc cái 02 
1.5 Kệ sách cái 10 
1.6 Tủ trưng bày sách cái 06 
2 Phòng Hiệu trưởng     

2.1 Bàn làm việc cái 01 
2.2 Ghế xoay cái 01 
2.3 Bộ salon bộ 01 
2.4 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
3 02 phòng Phó Hiệu trưởng     

3.1 Bàn làm việc cái 02 
3.2 Ghế xoay cái 02 
3.3 Bộ salon bộ 02 
3.4 Tủ đựng hồ sơ cái 02 
4 Văn phòng     

4.1 Bàn làm việc cái 05 
4.2 Ghế gỗ cái 05 
4.3 Tủ đựng hồ sơ cái 05 
5 Phòng Công đoàn     

5.1 Bàn làm việc cái 01 
5.2 Ghế gỗ cái 01 
5.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
6 Phòng Tư vấn học đường     

6.1 Bàn làm việc cái 01 
6.2 Ghế gỗ cái 01 
6.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
7 Phòng Y tế     

7.1 Bàn làm việc cái 02 
7.2 Ghế gỗ cái 02 
7.3 Ghế chờ cái 04 
7.4 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
7.5 Giường inox cái 02 
7.6 Tủ thuốc cái 01 
8 Phòng nghỉ giáo viên     

8.1 Bàn uống nước cái 01 
8.2 Ghế gỗ cái 10 
8.3 Bảng thông báo Cái 01 
9 Phòng Hội đồng     

9.1 Bàn ovan cái 01 
9.2 Ghế gỗ cái 30 
9.3 Bục để tượng Bác cái 01 
10 Phòng Truyền thống, Đoàn Đội     

10.1 Bàn làm việc cái 02 
10.2 Ghế gỗ cái 02 
10.3 Tủ đựng hồ sơ cái 02 
11 Tủ đựng hồ sơ (Phòng Thiết bị giáo dục) cái 05 

I.2 Khối 06 phòng bộ môn    
1 Bàn ghế giáo viên bộ 06 
2 Bảng chống lóa cái 06 
3 Bàn ghế học sinh bộ 20 

II Trường Tiểu học Tân Hà II   
II.1 Khối hành chính quản trị   

1 Thư viện     
1.1 Bàn đọc sách cái 15 
1.2 Ghế đơn cái 90 
1.3 Bàn làm việc cái 02 
1.4 Ghế làm việc cái 02 
1.5 Kệ sách cái 10 
1.6 Tủ trưng bày sách cái 6 
2 Phòng Hiệu trưởng     

2.1 Bàn làm việc cái 01 
2.2 Ghế xoay cái 01 
2.3 Bộ salon bộ 01 
2.4 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
3 02 phòng Phó Hiệu trưởng     

3.1 Bàn làm việc cái 02 
3.2 Ghế xoay cái 02 
3.3 Bộ salon bộ 02 
3.4 Tủ đựng hồ sơ cái 02 
4 Văn phòng     

4.1 Bàn làm việc cái 05 
4.2 Ghế gỗ cái 05 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
4.3 Tủ đựng hồ sơ cái 05 
5 Phòng Công đoàn     

5.1 Bàn làm việc cái 01 
5.2 Ghế gỗ cái 01 
5.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
6 Phòng Tư vấn học đường     

6.1 Bàn làm việc cái 01 
6.2 Ghế gỗ cái 01 
6.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
7 Phòng Y tế     

7.1 Bàn làm việc cái 02 
7.2 Ghế gỗ cái 02 
7.3 Ghế chờ cái 04 
7.4 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
7.5 Giường inox cái 02 
7.6 Tủ thuốc cái 01 
8 Phòng nghỉ giáo viên     

8.1 Bàn uống nước cái 01 
8.2 Ghế gỗ cái 10 
8.3 Bảng thông báo Cái 01 
9 Phòng hội đồng     

9.1 Bàn ovan cái 01 
9.2 Ghế gỗ cái 30 
9.3 Bục để tượng Bác cái 01 
10 Phòng Truyền thống, Đoàn Đội     

10.1 Bàn làm việc cái 02 
10.2 Ghế gỗ cái 02 
10.3 Tủ đựng hồ sơ cái 02 
11 Tủ đựng hồ sơ (Phòng Thiết bị giáo dục) cái 05 

II.2 Khối 06 phòng học    
1 Bàn ghế giáo viên bộ   06 
2 Bảng chống lóa cái   06 
3 Bàn ghế học sinh bộ 108 
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Phụ lục II-27 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRÁNH NGẬP HỒ THÔN 9,  
XÃ HÒA TRUNG, HUYỆN DI LINH 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực 
quanh lòng hồ khi hồ Thôn 9, xã Hòa Trung thi công hoàn thành và tích nước, vận 
hành hồ chứa. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư: 

3.1. Phạm vi đầu tư: 

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3.740 mét, gồm: 

- Tuyến đường chính dài khoảng 3.540 mét; điểm đầu tuyến tại cọc K0 
(Km0+00) giao với cọc KC (Km0+742,34) thuộc dự án Hồ chứa nước Thôn 9, xã Hòa 
Trung đang đầu tư xây dựng; điểm cuối tuyến tại cọc KC (Km3+340) kết thúc giao 
với đường cấp phối sỏi đồi Thôn 9, xã Hòa Trung; 

- Tuyến đường nhánh dài khoảng 200 mét; điểm đầu tuyến tại cọc K0 
(Km0+00) giao với tuyến chính tại Km2+130; điểm cuối tuyến tại cọc KC 
(Km0+200) kết thúc trong khu sản xuất. 

3.2. Quy mô đầu tư:  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C 
miền núi, với các thông số kỹ thuật chủ yếu sau: 

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

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên nền cấp phối đá dăm đảm bảo 
cường độ mặt đường phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất tiết diện hình thang, kết hợp gia 
cố rãnh dọc những đoạn dốc > 60, rãnh gia cố bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép;    

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế cống tròn bê tông cốt thép và cống hộp 
đảm bảo thoát nước qua khe suối nhỏ;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 27.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 4.939 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: Xã Hòa Trung, huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-28 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THƯỢNG  
VÀ NÂNG CẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN ĐẦM II, HUYỆN DI LINH 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Trường Tiểu học Tân Thượng: 

- Xây dựng khối hành chính quản trị cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
462 m2, diện tích sàn khoảng 783 m2; 

- Xây dựng khối 07 phòng học và 06 phòng chức năng cao 03 tầng, diện tích 
xây dựng khoảng 606 m2, diện tích sàn khoảng 1.535 m2;  

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích xây dựng khoảng 16 m2); sân bê tông (diện 
tích khoảng 2.411 m2); cổng, hàng rào (dài khoảng 340 mét); hệ thống phòng cháy 
chữa cháy;  

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

b) Trường Tiểu học Liên Đầm II: 

- Xây dựng khối 07 phòng học và 05 phòng chức năng cao 02 tầng, diện tích 
xây dựng khoảng 715 m2, diện tích sàn khoảng 1.431 m2; 

- Xây dựng khối bán trú, nhà bếp, nhà ăn cao 02 tầng, diện tích xây dựng 
khoảng 376 m2, diện tích sàn khoảng 752 m2; 

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích xây dựng khoảng 10 m2); sân vườn (cải tạo 
1.100 m2, làm mới 1.500 m2); cổng; hệ thống phòng cháy chữa cháy;  

- Hạ tầng; mua sắm thiết bị (kèm theo danh mục thiết bị). 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 32.000 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: Xã Tân Thượng và xã Liên Đầm huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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CHI TIẾT MUA SẮM THIẾT BỊ CHO 02 TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
TÂN THƯỢNG VÀ LIÊN ĐẦM II, HUYỆN DI LINH  

(Đính kèm Phụ lục II-28 kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND  
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
I Trường Tiểu học Tân Thượng     

I.1 Khối hành chính quản trị   
1 Thư viện     

1.1 Bàn làm việc cái 02 
1.2 Ghế làm việc cái 02 
1.3 Kệ sách cái 40 
1.4 Tủ trưng bày sách cái 28 
2 Phòng Hiệu trưởng     

2.1 Bàn ghế làm việc bộ 01 
2.2 Bàn ghế tiếp khách bộ 01 
2.3 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
3 Phòng Phó Hiệu trưởng     

3.1 Bàn ghế làm việc cái 02 
3.2 Bàn ghế tiếp khách bộ 02 
3.3 Tủ đựng hồ sơ cái 02 
4 Văn phòng     

4.1 Bàn ghế làm việc cái 01 
4.2 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
5 Phòng Y tế     

5.1 Bàn ghế làm việc bộ 01 
5.2 Tủ đựng hồ sơ cái 01 
5.3 Giường y tế cái 05 
6 Phòng Hội đồng     

6.1 Bàn họp cái 01 
6.2 Ghế gỗ cái 42 
7 Phòng Truyền thống, hoạt động Đội     

7.1 Bàn ghế làm việc cái 02 
7.2 Tủ đựng hồ sơ cái 02 
I.2 Khối phòng học, phòng chức năng     
1 Bàn ghế giáo viên bộ   07 
2 Bảng chống lóa cái   07 
3 Bàn học sinh bộ 126 
4 Ghế học sinh bộ 126 

II Trường Tiểu học Liên Đầm II   
II.1 Khối phòng học, phòng chức năng   

1 Bàn ghế giáo viên cái   12 
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STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
2 Bảng từ cái   08 
3 Bàn ghế học sinh cái 144 
4 Ghế làm việc cái   02 
5 Kệ vẽ tranh cái   35 

II.2 Khối nhà bán trú     
1 Giường bán trú cái 90 
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Phụ lục II-29 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN LỘC THẮNG , 
HUYỆN BẢO LÂM (GIAI ĐOẠN 4) 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 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 thị trấn 
Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, 
chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và 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 Bảo Lâm. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Tổng chiều 04 tuyến đường nâng cấp khoảng 2.760 mét, được thiết kế theo tiêu 
chuẩn đường đô thị, cụ thể như sau: 

                                                                                           Đơn vị: mét 

TT Tên đường Chiều dài  
Chiều rộng 
nền đường  

Trong đó: 
Chiều rộng 
mặt đường  

Chiều rộng 
vỉa hè 

1 Nguyễn Huệ      

 - Đoạn 1 385 22 12 5 x 2 bên  

 - Đoạn 2 645 18 10 4 x 2 bên 

2 Hoàng Văn Thụ 520 13 8 2,5 x 2 bên 

3 Lý Thái Tổ 200 18 10 4 x 2 bên 

4 Trần Bình Trọng 1.010 18 10 4 x 2 bên 

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

- Vỉa hè lát gạch Terrazoo; trên vỉa hè thiết kế hố trồng cây;  

- Hệ thống thoát nước: Thiết kế các hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn 
với khẩu độ D100, D150 (cm) được nối với nhau bằng các giếng thăm và hố thu nước; 

- Hệ thống chiếu sáng công cộng: Thiết kế theo quy định hiện hành; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 70.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 4.050 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: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. 

  8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-30 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG, NÂNG CẤP ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, THÀNH 
PHỐ BẢO LỘC 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trên địa bàn 
thành phố Bảo Lộc theo quy hoạch; chỉnh trang đô thị; tạo tuyến đường kết nối khu vực 
trung tâm thành phố với khu dân cư Bắc Hà Giang, góp phần giảm tải lưu lượng giao 
thông qua đường Nguyễn Công Trứ thường xuyên bị ùn tắc; qua đó, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Chiều dài tuyến đường khoảng 840 mét; điểm đầu giao với đường Hồng Bàng, 
điểm cuối giao với đường Hồ Tùng Mậu. 

3.2. Quy mô đầu tư:  

a) Phần đường: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, với quy mô như sau: 

- Nền đường rộng 14 mét; mặt đường rộng 08 mét; vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 
03 mét; 

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

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế bằng hệ thống cống bê tông ly tâm; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế theo dốc ngang mặt đường, kết hợp 
mương đan chịu lực; 

- Hoàn thiện vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định hiện hành; 

- Di dời một phần hệ thống đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp; 

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

b) Phần cầu:  

Xây dựng mới 01 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu với chiều dài cầu tính tới đuôi 
mố khoảng 72 mét; khổ cầu 14 mét, trong đó phần xe chạy rộng 08 mét, phần gờ lan 
can và vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 03 mét.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 69.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 21.926 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: Phường 1, thành phố Bảo Lộc. 
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8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./.  
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Phụ lục II-31 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRẦN KHÁNH DƯ, PHƯỜNG LỘC PHÁT, 
THÀNH PHỐ BẢO LỘC 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trên địa bàn 
thành phố Bảo Lộc theo quy hoạch được duyệt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư:  

Chiều dài tuyến khoảng 2.600 mét, điểm đầu và điểm cuối giao với đường 
Nguyễn Văn Cừ.   

3.2. Quy mô đầu tư:  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với quy mô 
như sau: 

- Nền đường rộng 7,5 mét; mặt đường rộng 5,5 mét; lề gia cố 2 bên, mỗi bên 
rộng 0,5 mét; lề đất 2 bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 

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

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế mương tấm đan bê tông lắp ghép hình 
thang, kết hợp mương bê tông hình chữ nhật đậy đan; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế theo dốc ngang mặt đường, kết hợp 
mương đan chịu lực và cống tròn tại các giao cắt và các vị trí tụ thủy; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 30.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi tuh7o72ng giải 
phóng mặt bằng khoảng 7.500 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: Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.  

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



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 20 + 21/Ngày 12 - 4 - 2021 
 

125

Phụ lục II-32 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÙNG VƯƠNG, 
THÀNH PHỐ BẢO LỘC 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng khối 06 phòng học, 12 phòng bộ môn, 02 phòng đa chức năng, thư 
viện, các phòng phục vụ học tập cao 04 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.008 m2, diện 
tích sàn khoảng 3.600 m2; 

- Xây dựng hành lang nối các khối công trình, diện tích xây dựng khoảng 20 
m2, diện tích sàn khoảng 40 m2; 

- Sửa chữa, cải tạo khối hành chính quản trị và 2 khối 16 phòng học và 01 nhà 
vệ sinh hiện hữu, diện tích sàn khoảng 3.100 m2; 

- Nâng cấp, cải tạo sân, sân khấu, cổng, hàng rào; hệ thống cấp điện, cấp thoát 
nước, phòng cháy chữa cháy tổng thể. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 24.000 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: Phường 1, thành phố Bảo Lộc. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-33 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐẾN 
ĐƯỜNG VÀO HỒ ĐẠ LIÔNG, THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI 

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện mỹ quan đô thị, nâng cao năng lực giao thông, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân địa 
phương. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

Tuyến đường có chiều dài khoảng 655 mét, điểm đầu tại Km0+00 nối vào 
đường Điện Biên Phủ, điểm cuối tại Km0+654,76 nối vào đường vào hồ Đạ Liông.  

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường phố nội bộ vối 
quy mô như sau:  

- Nền đường rộng 16 mét; mặt đường rộng 09 mét; vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 
3,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường: Thảm bê tông nhựa nóng trên lớp móng cấp phối đá dăm 
đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn quy định; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế cống tròn bê tông cốt thép, bố trí các  hố 
thu nước kết hợp với cửa thu nước mặt đường tại vị trí thích hợp;  

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế cống tròn và bố trí tại Km0+151 cống 
hộp 3 khoang;  

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng vỉa hè; 

- Dọc 2 bên tuyến đường trên vỉa hè thiết kế trồng cây xanh tạo bóng mát;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 39.555 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 17.018 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: Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai. 

 8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-34 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐINH CÔNG TRÁNG,  
THỊ TRẤN ĐẠ M'RI, HUYỆN ĐẠ HUOAI  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện mỹ quan đô thị, nâng cao năng lực giao thông, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân địa 
phương. 

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

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Tuyến đường có chiều dài khoảng 760 mét, điểm đầu giao với Quốc lộ 20, 
điểm cuối kết thúc tại khu dân cư thuộc xã Đạ M'ri cũ. 

3.1. Phần đường: 

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường phố nội bộ, 
với quy mô như sau: 

- Nền đường rộng 13 mét; mặt đường rộng 07 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên 
rộng 03 mét; 

- Kết cấu mặt đường: Thảm bê tông nhựa nóng trên lớp móng cấp phối đá dăm 
đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn quy định; 

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế cống tròn bê tông cốt thép, bố trí hố ga thu 
nước mặt đường tại vị trí phù hợp; 

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng vỉa hè; 

- Dọc 2 bên tuyến đường trên vỉa hè thiết kế trồng cây xanh tạo bóng mát;  

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

3.2. Phần cầu:  

Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép thay thế cầu hiện hữu tại vị trí Km0+510,5; 
chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố cầu khoảng 67 mét; kết cấu 2 nhịp dầm I25,7 mét; 
khổ cầu rộng 8,5 mét, trong đó, phần xe chạy 7,5 mét. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 37.970 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 4.194 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: Thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-35 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN (ĐOẠN TỪ QUỐC LỘ 20 ĐẾN 
ĐƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG), THỊ TRẤN MAĐAGUÔI HUYỆN ĐẠ 

HUOAI 
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Cải thiện mỹ quan đô thị, nâng cao năng lực giao thông, 
tránh ngập cho Quốc lộ 20 vào mùa mưa, nâng cao đời sống cho người dân trên địa 
bàn thị trấn Mađaguôi; 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 Đạ Huoai. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư:  

Tuyến đường dài khoảng 150 mét, điểm đầu giao với Quốc lộ 20, điểm cuối giao 
với đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Mađaguôi; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường 
đô thị, đường phố nội bộ, với các thông số kỹ thuật chủ yếu sau: 

- Nền đường rộng 11 mét; mặt đường rộng 7,5 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên 
rộng 1,75 mét; 

- Kết cấu mặt đường: Thảm bê tông nhựa nóng trên lớp móng cấp phối đá dăm 
đảm bảo độ dày, cường độ theo tiêu chuẩn quy định; 

- Vỉa hè lát gạch Terrazo;  

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế cống tròn bê tông cốt thép, móng cống 
bằng bê tông xi măng, bố trí hố ga thu nước mặt đường tại vị trí phù hợp; thiết kế 
cống hộp bê tông cốt thép 2 khoang bên trái tuyến tại K0 để dẫn nước từ suối hiện hữu 
vào cống hộp ngang qua Quốc lộ 20; 

- Thiết kế kè chắn bằng bê tông đá bên trái tuyến đoạn giáp suối để đảm bảo ổn 
định nền đường; đồng thời, gia cố lòng suối và bờ mương còn lại bằng đá hộc. 

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng vỉa hè; dọc 2 bên tuyến đường 
trên vỉa hè thiết kế trồng cây xanh tạo bóng mát;  

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 19.087 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 12.185 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: Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-36 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ SÔNG ĐẠ TẺH,  
ĐOẠN TỪ CẦU SẮT ĐẠ TẺH ĐẾN ĐƯỜNG ĐT.721, 

XÃ ĐẠ KHO, HUYỆN ĐẠ TẺH 
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân 
dọc bờ sông Đạ Tẻh, đoạn từ cầu sắt Đạ Tẻh đến đường ĐT.721, xã Đạ Kho, huyện 
Đạ Tẻh; ổn định đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

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 có chiều dài khoảng 300 mét, chiều cao dưới 11 mét; đầu 
tuyến kè giáp cầu sắt Đạ Tẻh, cuối tuyến kè giáp cầu bê tông đường ĐT.721; 

- Kết cấu rọ đá đảm bảo tính an toàn, phòng chống sạt lở bờ sông theo tiêu 
chuẩn hiện hành; 

- Thiết kế đê quay dọc sông, rộng mặt đê 02 mét, mái đắp m=1, đắp đất cấp 2, 
dung trọng đạt 1.65 T/m3.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 29.500 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng khoảng 1.500 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: xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./.
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Phụ lục II-37 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI 02 
TRƯỜNG TIỂU HỌC: TRIỆU HẢI VÀ HÙNG VƯƠNG,  

HUYỆN ĐẠ TẺH 
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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 Tiểu học Triệu Hải:  

- Xây dựng khối hành chính quản trị cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 
213 m2, diện tích sàn khoảng 427 m2; 

- Xây dựng khối nhà 03 tầng (06 phòng học, 05 phòng chức năng, 05 phòng 
phục vụ học tập, phòng vệ sinh), diện tích xây dựng khoảng 676 m2, diện tích sàn 
khoảng 2.030 m2; 

- Xây dựng khối nhà bếp, nhà ăn cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 266 
m2; 

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích xây dựng khoảng 75 m2), nhà để xe giáo viên 
(diện tích xây dựng khoảng 75 m2); 

- Cải tạo mặt trước và sơn sửa 04 phòng học cao 02 tầng hiện hữu, diện tích 
xây dựng khoảng 179 m2, diện tích sàn khoảng 359 m2. 

b) Trường Tiểu học Hùng Vương: 

- Xây dựng khối 06 phòng học cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 258 
m2, diện tích sàn khoảng 516 m2; 

- Xây dựng khối 05 phòng chức năng, các phòng phục vụ học tập, thư viện 
cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 662 m2, diện tích sàn khoảng 1.325 m2; 

- Xây dựng nhà bếp, nhà ăn cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 275 m2; 

- Xây dựng nhà bảo vệ (diện tích xây dựng khoảng 10 m2), nhà để xe giáo viên 
(diện tích khoảng 75 m2), di dời nhà để xe học sinh (diện tích xây dựng khoảng 165 
m2), xây dựng 02 nhà vệ sinh cho học sinh (diện tích xây dựng khoảng 128 m2); 

- Nâng cấp sân, hệ thống thoát nước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 32.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025. 
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7. Địa điểm thực hiện: Xã Triệu Hải và xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2023./. 
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Phụ lục II-38 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI 
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN ĐẠ TẺH, HUYỆN ĐẠ TẺH 
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
_______________________________ 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng 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. 

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 khối 06 phòng học và 06 phòng chức năng cao 03 tầng, diện tích 
xây dựng khoảng 689 m2, diện tích sàn khoảng 2.069 m2; 

- Xây dựng khối 04 phòng học cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 363 
m2, diện tích sàn khoảng 726 m2; 

- Xây dựng nhà bếp cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 312 m2; 

- Cải tạo trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo cũ làm khối hành chính 
quản trị; 

- Xây dựng nhà để xe giáo viên, diện tích xây dựng khoảng 120 m2; 

- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: San lấp mặt bằng, hoàn thiện sân bê tông, lát gạch 
Terrazzo (diện tích khoảng 3.818 m2); xây dựng hệ thống mương thoát nước; xây 
dựng bồn hoa sân trường; sửa chữa, nâng cấp cổng trường, hàng rào. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: 24.000 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: Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh. 

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

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  
DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO ĐƯỜNG NGUYÊN TỬ LỰC VÀ ĐƯỜNG 

PHAN ĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  
(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Các nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

1.1. Quy mô đầu tư: 

a) Điều chỉnh quy mô đầu tư đường Nguyên Tử Lực như sau:   

Chiều dài toàn tuyến khoảng 3.076 mét (từ Vòng xoay đường Nguyên Tử Lực 
– đường Trần Quốc Toản đến đường Mai Anh Đào); đoạn từ đầu tuyến đến cổng Viện 
Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt dài khoảng 510 mét mở rộng mặt đường lên 12 mét; các 
đoạn còn lại có mặt đường rộng 7,5 mét; vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 03 mét. 

- Kết cấu mặt đường:  

+ Đối với phần mặt đường cũ: Sửa chữa hư hỏng mặt đường, xử lý nền yếu, bù 
vênh và thảm hoàn thiện bê tông nhựa nóng đảm bảo cường độ mặt đường theo tiêu 
chuẩn hiện hành; 

+ Đối với phần mặt đường mở rộng: Mặt đường bê tông nhựa nóng đảm bảo 
cường độ theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Phần bó vỉa, vỉa hè:  

+ Đoạn từ đầu tuyến đến cổng sau Vườn hoa thành phố Đà Lạt dài khoảng 200 
mét: Tháo dỡ và xây dựng mới bó vỉa bằng đá; vỉa hè lát đá Grannit; 

+ Các đoạn còn lại: Tháo dỡ và xây dựng mới bó vỉa bằng bê tông xi măng; vỉa 
hè lát gạch Terrazzo. 

- Hệ thống thoát nước: Xây mới các đoạn mương thoát nước dọc hư hỏng, trên 
đậy đan và cửa thu nước… 

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

- Di dời hệ thống cấp điện; xây dựng mới hệ thống chiếu sáng công cộng; xây 
dựng mới hệ thống cấp nước; di dời, trồng mới hệ thống cây xanh. 

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư đường Phan Đình Phùng như sau:  

Chiều dài toàn tuyến khoảng 1.800 mét (từ nút giao với đường Ba Tháng Hai 
đến nút giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường La Sơn Phu Tử); mở rộng mặt 
đường hai bên, mỗi bên tối thiểu khoảng 01 mét đảm bảo chiều rộng trung bình toàn 
bộ mặt đường sau khi mở rộng trung bình khoảng 11,3 mét; vỉa hè hai bên, mỗi bên 
rộng khoảng 1,4 mét - 4,5 mét.  

- Kết cấu nền mặt đường:  

+ Đối với phần mặt đường cũ: Sửa chữa hư hỏng mặt đường, xử lý nền yếu, bù 
vênh và thảm hoàn thiện bê tông nhựa nóng đảm bảo cường độ mặt đường theo tiêu 
chuẩn hiện hành. 

+ Đối với phần mặt đường mở rộng: Mặt đường bê tông nhựa nóng đảm bảo 
cường độ theo tiêu chuẩn hiện hành. 
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- Phần bó vỉa, vỉa hè: Tháo dỡ và xây dựng mới bó vỉa bằng bê tông xi măng; 
vỉa hè lát gạch Terrazzo. 

- Hệ thống thoát nước: Nạo vét hệ thống mương thoát nước, bổ sung thay thế 
các đan mương bị hư hỏng; sửa chữa bổ sung cửa thu nước, hố ga, lưới chắn rác; nâng 
cao các nắp hố ga thoát nước thải… 

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

- Di dời hệ thống cấp điện; xây dựng mới hệ thống chiếu sáng công cộng; xây 
dựng mới hệ thống cấp nước; di dời, trồng mới hệ thống cây xanh. 

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện 
việc cải tạo, nâng cấp 02 tuyến đường trên theo hướng hạn chế thay đổi cote đường 
hiện trạng để tránh làm ảnh hưởng đến người dân hai bên tuyến đường; có phương án 
thiết kế vỉa hè phù hợp cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; làm việc với các hộ dân 
dọc tuyến, đơn vị quản lý hệ thống viễn thông, điện lực để ngầm hóa hệ thống đường 
dây; tính toán kết cấu mặt đường sửa chữa, nâng cấp phù hợp với kết quả khảo sát, 
đánh giá mức độ hư hỏng, xuống cấp của nền, mặt đường. 

1.2. Nhóm dự án: Điều chỉnh từ nhóm C thành nhóm B. 

1.3. Tổng mức đầu tư dự án:  

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 58.228 triệu đồng thành 109.640 
triệu đồng (tăng 51.412 triệu đồng). Lý do: Điều chỉnh quy mô đầu tư.  

1.4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư thành: 

a) Ngân sách tỉnh: 90.640 triệu đồng; trong đó: 

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2010 để chuẩn bị đầu tư: 1.000 triệu đồng; 

- Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2024 từ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025: 80.576 triệu đồng (sau khi trừ tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư 
dự án).   

b) Ngân sách thành phố Đà Lạt: 19.000 triệu đồng.  

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt tại Phụ 
lục XX kèm theo Nghị quyết số 171/HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C./. 
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Phụ lục III-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐAN KIA VÀ CẦU PHƯỚC THÀNH, THÀNH 
PHỐ ĐÀ LẠT  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Các nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

a) Tổng mức đầu tư dự án: 

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 173.746 triệu đồng lên 207.610 
triệu đồng (tăng 33.864 triệu đồng). Lý do: Tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt 
bằng.  

b) Nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án số tiền 33.864 triệu đồng. 

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Văn bản 319/HĐND-VP ngày 30 tháng 10 
năm 2017 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 76/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về việc giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp 
Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2017./. 
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Phụ lục III-03 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Các nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: 

Không đầu tư xây dựng tuyến 4 thuộc 4 tuyến đường giao thông nông thôn xã 
Ka Đơn, có chiều dài 338,49 mét; điểm đầu tuyến giao với đường bê tông thôn Hòa 
Lạc, điểm cuối tuyến giáp đường bê tông thuộc xã Quảng Lập. 

Lý do: Ủy ban nhân dân xã Ka Đơn đã đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng 
tháng 7 năm 2020. 

b) Tổng mức đầu tư dự án: 

Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 45.000 triệu đồng xuống  43.859 
triệu đồng (giảm 1.141 triệu đồng). 

c) Nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án từ 39.500 
triệu đồng xuống 38.473 triệu đồng (sau khi trừ tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự 
án). 

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt tại 
Phụ lục IV-09 kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C./. 
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Phụ lục III-04 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ TỪ XÃ RÔ MEN  
ĐI XÃ LIÊNG SRÔNH, HUYỆN ĐAM RÔNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2021  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Các nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

1.1. Quy mô đầu tư: 

Điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án như sau: 

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4.486 mét, gồm 02 nhánh: 

- Điều chỉnh chiều dài nhánh 1 từ 3.766 mét lên thành 3.843 mét (tăng 77 mét). 
Lý do: Điều chỉnh một số đoạn tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Không đầu tư nhánh 3 dài 475 mét (điểm đầu tuyến tại ngã ba giao với nhánh 
2 tại Km0+83, điểm cuối tuyến tại khu dân cư). Lý do: Ủy ban nhân dân xã Liêng 
Srônh đã đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn 
mới. 

1.2. Tổng mức đầu tư dự án: 

Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 53.400 triệu đồng xuống  50.300 
triệu đồng (giảm 3.100 triệu đồng). 

1.3. Nguồn vốn đầu tư:  

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án từ 47.060 
triệu đồng xuống 44.270 triệu đồng (sau khi trừ tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự 
án). 

 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt tại 
Phụ lục IV-23 kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C./. 
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