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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: 66/NQ-HĐND                                 Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5 

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

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 1190/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 
các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách cấp 
tỉnh, gồm:  

1. Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt - Phụ lục I-01. 

2. Dự án xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng - 
Phụ lục I-02. 

3. Dự án trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc Kế hoạch trồng 50 triệu 
cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 - Phụ lục I-03. 

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

Phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, 
gồm: 

1. Dự án nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170, huyện 
Đam Rông - Phụ lục II-01. 

2. Dự án đầu tư hệ thống quản lý họp trực tuyến tập trung tỉnh Lâm Đồng và 08 
điểm cầu cấp tỉnh - Phụ lục II-02. 

3. Dự án xây dựng khối phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phụ lục II-03. 

4. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.11 (đoạn từ trung tâm xã Quảng Lập 
đến trung tâm xã P'ró), huyện Đơn Dương - Phụ lục II-04. 

5. Dự án xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà - Phụ lục II-05. 
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6. Dự án nâng cấp, sửa chữa và xây dựng một số hạng mục thuộc trụ sở Huyện 
ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông - Phụ lục II-06.  

7. Dự án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20, đoạn từ 
Km151+000 đến Km154+350 qua thị trấn Di Linh, huyện Di Linh - Phụ lục II-07. 

8. Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước HT1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm - 
Phụ lục II-08.  

9. Dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường trục chính trung tâm xã Lộc Quảng, 
huyện Bảo Lâm nối đường Lý Thường Kiệt, thành phố Bảo Lộc - Phụ lục II-09.  

10. Dự án xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Tẻh - Phụ lục II-10. 

Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách 
cấp tỉnh 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp 
tỉnh, gồm:  

1. Dự án cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - Ba 
tháng Hai, thành phố Đà Lạt - Phụ lục III-01. 

2. Dự án xây dựng hồ chứa nước Thôn 1B, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà - Phụ 
lục III-02. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

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

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hoàn thành báo 
cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án 
theo đúng quy định Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

b) Khi triển khai dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện tiết kiệm 10% tổng 
mức đầu tư theo chủ trương của Chính phủ. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 
5 thông qua ngày 03 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

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

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐÈO PRENN, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 03 tháng 3 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường an 
toàn giao thông trên tuyến đường đèo Prenn; tạo thành trục giao thông đối ngoại 
quan trọng, kết nối liên vùng giữa Cảng hàng không Liên Khương với các tuyến 
đường nội đô thuộc trung tâm thành phố Đà Lạt; qua đó, tạo bước đột phá trong phát 
triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 

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: Chiều dài tuyến khoảng 7.400 mét; điểm đầu tại vị trí 
điểm cuối kết thúc đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn; điểm cuối tại nút 
giao vào Bến xe Đà Lạt, nút giao ngã ba đường Đống Đa - đường Ba tháng Tư.    

3.2. Quy mô đầu tư: Xây dựng nâng cấp, mở rộng đèo Prenn theo tiêu chuẩn 
đường cấp III miền núi, với các thông số kỹ thuật như sau: 

a) Phần đường: 

- Nền đường rộng 15,5 mét; mặt đường rộng 14,5 mét; lề gia cố hai bên, mỗi 
bên rộng 0,5 mét; 

- Kết cấu mặt đường: Thiết kế kếu cấu áo đường mềm tăng cường trên mặt 
đường cũ, làm mới các đoạn mở rộng đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu lớn hơn 140 
Mpa (Eyc > 140 Mpa);  

- Công trình phòng hộ: Bố trí tường chắn bê tông, tường bê tông cốt thép, 
tường bê tông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi; 

- Vịnh đỗ xe: Dọc tuyến bố trí khoảng 04 vị trí vịnh dừng, đỗ xe; khoảng cách 
giữa các vịnh khoảng 2.000 mét để hạn chế các phương tiện giao thông dừng, đỗ trong 
phần đường xe chạy gây cản trở giao thông; 

- Bố trí 01 sân vọng cảnh tại vị trí bố trí cầu Km225+829, kết hợp bãi đỗ xe; 

- Thiết kế, bố trí hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang đảm bảo thoát 
nước; 

- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh đảm bảo an toàn và mỹ 
quan đô thị; 

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

b) Phần cầu: 

- Thiết kế mở rộng cầy tại Km221+800 đảm bảo quy mô mặt cắt ngang cầu 
bằng 15,5 mét (0,5 mét + 14,5 mét + 0,5 mét); 

- Tại vị trí Km225+829 thiết kế cầu vượt địa hình có chiều dài 120 mét, bằng 
dầm Super T, sơ đồ nhịp 3x40 mét, cách tim đường hiện hữu khoảng 65 mét.   
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4. Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư  

a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác 
để thực hiện dự án đầu tư: 8,79 ha. 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 
dự án đầu tư: 10,16 ha. 

c) Loại rừng: Rừng phòng hộ môi trường cảnh quan.  

d) Nguồn gốc hình thành, điều kiện lập địa: Rừng tự nhiên núi đất. 

đ) Trữ lượng rừng: 1.343,12 m3 gỗ (688 cây rừng lá kim và 477 cây rừng lá 
rộng thường xanh). 

e) Vị trí: Tại một phần Tiểu khu 266A (gồm 05 khoảnh/10 lô), một phần Tiểu 
khu 266B (gồm 03 khoảnh/11 lô) và một phần Tiểu khu 267A (gồm 02 khoảnh/04 lô) 
thuộc địa giới hành chính Phường 3, thành phố Đà Lạt, do Ban Quản lý rừng Lâm 
Viên, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và  Công ty Cổ phần Du lịch 
Lâm Đồng quản lý. 

(Chi tiết theo Biểu đính kèm) 

5. Nhóm dự án: Nhóm B. 

6. Tổng mức đầu tư: Khoảng 553.000 triệu đồng; trong đó, chí phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 35.000 triệu đồng.  

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

8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 3, thành phố Đà Lạt. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2023./. 
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CHI TIẾT  
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC  

ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐÈO PRENN,  
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

(Đính kèm Phụ lục I-01 kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

Trữ lượng 

 TT Vị trí 

Diện tích 
chuyển mục 
đích sử dụng 

rừng (ha) 
Số cây Gỗ (m3) 

Đơn vị, tổ chức quản lý 

1 Tiểu khu 266A 4,40 288 428,41  
a Lô số 1 khoảnh 6 1,43 100 171,19 
b Lô số 1 khoảnh 8 0,53 09 25,39 

c 
Lô số 1 khoảnh 
11 

0,94 46 42,80 

d 
Lô số 1 khoảnh 
12 

0,80 103 113,43 

Ban Quản lý rừng Lâm 
Viên 

đ Lô số 1 khoảnh 7 0,70 30 75,60 
Ban Quản lý Khu du lịch 
quốc gia hồ Tuyền Lâm 

2 Tiểu khu 266B 3,74 533 544,62  
a Lô số 5 khoảnh 1 0,11 90 66,95 
b Lô số 1 khoảnh 5 0,08 48 55,54 

Công ty Cổ phần Du lịch 
Lâm Đồng 

c Lô số 4 khoảnh 1 1,05 145 142,83 
d Lô số 2 khoảnh 5 1,39 105 113,42 
đ Lô số 1 khoảnh 9 1,11 145 165,88 

Ban Quản lý Khu du lịch 
quốc gia hồ Tuyền Lâm 

3 Tiểu khu 267A 2,02 344 370,09  
a Lô số 1 khoảnh 4 1,27 182 207,74 
b Lô số 1 khoảnh 5 0,75 162 162,35 

Ban Quản lý rừng Lâm 
Viên 

 TỔNG CỘNG 10,16 1.165 1.343,12  
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Phụ lục I-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XÂY DỰNG TRỤ SỞ ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH LÂM ĐỒNG  
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hoạt 
động sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình chất lượng cao mang bản sắc 
riêng, phong phú và đa dạng về nội dung; đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân; 
giúp truyền tải thông tin chính thống của tỉnh đến đông đảo người xem để tạo đồng 
thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

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

3. Quy mô đầu tư: 

Tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án kiến trúc, với quy mô đầu tư như sau:  

a) Phần xây dựng:  

- Trụ sở làm việc: Diện tích xây dựng khoảng 3.500 m2; tổng diện tích sàn xây 
dựng khoảng 8.060 m2; mật độ xây dựng ≤ 10%; tầng cao từ 01-04 tầng; 

- Sân đường: Diện tích khoảng 5.800 m2;  

- Sân bãi: Diện tích khoảng 3.000 m2; 

- Cây xanh kết hợp phim trường ngoài trời: Diện tích khoảng 3.500 m2; 

b) Phần thiết bị:  

- Tháp truyền hình cao 100 mét; thiết bị văn phòng, hội trường, âm thanh 
trường quay (danh mục theo phương án kiến trúc được chọn qua thi tuyển);  

- 01 hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 01 máy phát điện dự phòng; 01 hệ thống 
tổng đài điện thoại; 01 hệ thống điện lạnh chuyên dụng; 01 hệ thống phòng cháy công 
nghệ cao chuyên dụng; 

- Hệ thống quản lý tòa nhà BMS. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 199.911 triệu đồng; trong đó, chi phí đầu tư về 
thiết bị dự kiến khoảng 43.229 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 (trong đó, đã bố trí kế hoạch vốn năm 2021 để chuẩn bị đầu 
tư theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh: 5.000 triệu đồng).  

7. Địa điểm thực hiện dự án: Đường Đống Đa, Phường 3, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./. 
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Phụ lục I-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TRÊN DIỆN 

TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP THUỘC KẾ HOẠCH TRỒNG 50 TRIỆU CÂY XANH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 (Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm thực hiện Chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; phủ xanh diện tích đất trống, bổ sung cây rừng trên 
diện tích rừng có mật độ thấp, nâng cao trữ lượng, chất lượng rừng; bảo vệ môi trường 
sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước nâng cao 
chất lượng môi trường sống của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
theo hướng bền vững.  

2. Chủ đầu tư các tiểu dự án:  

a) 08 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp: Đơn  Dương, 
Tam Hiệp, Bảo Thuận, Di Linh, Bảo Lâm, Lộc Bắc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh. 

b) 12 Ban Quản lý rừng phòng hộ: Tà Nung, đầu nguồn Đa Nhim, Dran, Tà 
Năng, Đại Ninh, Lâm Hà, Phi Liêng, Serepok, Tân Thượng, Hòa Bắc - Hòa Nam, 
Đam Bri, Nam Huoai.  

c) Ban Quản lý rừng Lâm Viên; Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; Ban chỉ huy 
quân sự thành phố Bảo Lộc; Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên.  

4. Quy mô đầu tư:  

a) Trồng rừng (2.704.700 cây) và chăm sóc rừng trồng trên diện tích đất lâm 
nghiệp do các chủ rừng nhà nước quản lý, gồm: 

- Trồng 853.600 cây trên diện tích 388 ha đất trống; 

- Trồng 1.084.600 cây trên diện tích 493 ha đất trống có diện tích dưới 0,3 ha; 

- Trồng bổ sung mật độ 216.500 cây nhằm nâng cao chất lượng rừng trên diện 
tích 433 ha; 

- Trồng 550.000 cây làm dải phân cách xanh trên diện tích 250 ha tại ranh giữa 
đất lâm nghiệp và các loại đất khác. 

b) Dự án được phân chia thành 26 tiểu dự án: Theo danh mục đính kèm.  

5. Nhóm dự án: Nhóm B. 

6. Tổng mức đầu tư: Khoảng 93.882 triệu đồng; gồm: 

a) Trồng rừng trên đất trống: 28.794 triệu đồng; 

b) Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha: 31.564 triệu đồng; 

c) Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng rừng: 13.951 triệu đồng; 

d) Trồng rừng làm dải phân cách xanh: 19.573 triệu đồng. 

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

8. Địa điểm thực hiện dự án: Địa bàn các huyện, thành phố. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2025./.  
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DANH MỤC 26 TIỂU DỰ ÁN  
THUỘC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP DO 

CÁC CHỦ RỪNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021-2025 
(Đính kèm Phụ lục I-04  kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Quy mô đầu tư  
TT Chủ đầu tư  

Địa 
điểm 

đầu tư  
Diện 
tích 

Số cây 
trồng 

Mức đầu 
tư (triệu 

đồng)  

1 Ban Quản lý rừng Lâm Viên  67,34 122.213 4.401 

a Trồng rừng trên đất trống  3,82 8.400 280 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

21,02 46.244 1.329 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

15,26 7.629 580 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Thành 
phố 

Đà Lạt  

27,25 59.940 2.211 

2 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung  53,15 99.632 3.469 

a Trồng rừng trên đất trống  3,81 8.386 280 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

21,00 46.200 1.328 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

10,17 5.086 386 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Thành 
phố 

Đà Lạt  

18,16 39.960 1.474 

3 
Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa 
Nhim  

190,41 401.776 13.401 

a Trồng rừng trên đất trống 74,95 164.900 5.974 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

93,16 204.956 6.158 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

10,08 5.040 330 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Lạc 

Dương  

12,22 26.880 939 

4 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà  207,62 244.267 10.127 

a Trồng rừng trên đất trống 29,37 64.604 2.341 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

36,50 80.299 2.413 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

125,00 62.500 4.086 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Lạc 

Dương  

16,76 36.864 1.287 

5 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung  100,04 203.096 6.853 

a Trồng rừng trên đất trống 37,50 82.500 2.989 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

46,61 102.540 3.081 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

Huyện 
Lạc 

Dương  

10,00 5.000 327 
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Quy mô đầu tư  
TT Chủ đầu tư  

Địa 
điểm 

đầu tư  
Diện 
tích 

Số cây 
trồng 

Mức đầu 
tư (triệu 

đồng)  

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 5,93 13.056 456 

6 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn 
Dương  

76,32 167.900 5.681 

a Trồng rừng trên đất trống 30,02 66.050 2.405 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

45,00 99.000 3.192 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đơn 

Dương 
1,30 2.850 84 

7 Ban Quản lý rừng phòng hộ Dran  11,11 24.442 799 

a Trồng rừng trên đất trống 3,23 7.100 259 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

4,86 10.692 345 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đơn 

Dương 
3,02 6.650 196 

8 Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh  40,45 75.478 2.636 

a Trồng rừng trên đất trống 7,14 15.706 458 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

12,64 27.806 933 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

7,94 3.971 256 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đức 

Trọng  

12,73 27.995 990 

9 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Năng  33,09 61.754 2.157 

a Trồng rừng trên đất trống 5,84 12.850 374 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

10,34 22.750 763 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

6,50 3.249 209 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đức 

Trọng  

10,41 22.905 810 

10 Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà  120,53 260.772 7.762 

a Trồng rừng trên đất trống 68,13 149.886 4.885 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

45,18 99.3960 2.513 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

2,58 1.290 72 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Lâm 
Hà  

4,64 10.200 292 

11 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà  57,62 39.038 2.132 

b Trồng rừng trên đất trống 5,26 11.568 312 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

51,60 25.800 1.766 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đam 
Rông 

0,76 1.670 54 

12 Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng  53,92 110.300 3.458 
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Quy mô đầu tư  
TT Chủ đầu tư  

Địa 
điểm 

đầu tư  
Diện 
tích 

Số cây 
trồng 

Mức đầu 
tư (triệu 

đồng)  

a Trồng rừng trên đất trống 24,95 54.900 1.828 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

21,03 46.270 1.248 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

4,90 2.450 168 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đam 
Rông  

3,04 6.680 214 

13 Ban Quản lý rừng phòng hộ Serepok  69,35 143.528 4.496 

a Trồng rừng trên đất trống 33,95 74.680 2.486 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

26,29 57.838 1.560 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

5,32 2.660 182 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đam 
Rông  

3,80 8.350 268 

14 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam 
Hiệp  

106,33 89.432 3.798 

a Trồng rừng trên đất trống 1,05 2.314 75 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

17,41 38.298 993 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

85,00 42.500 2.514 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Di 

Linh 

2,87 6.320 216 

15 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo 
Thuận  

72,82 54.869 2.491 

a 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

8,70 19.149 496 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

61,96 30.980 1.833 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Di 

Linh 
2,15 4.740 162 

16 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh  36,63 56.455 1.820 

a Trồng rừng trên đất trống 2,89 6.365 207 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

15,23 33.510 869 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

14,20 7.100 420 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Di 

Linh 

4,31 9.480 324 

17 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Thượng  4,93 10.840 326 

a Trồng rừng trên đất trống 1,32 2.893 94 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

2,18 4.787 124 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Di 

Linh  
1,44 3.160 108 

18 Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa  6,59 9.400 359 
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Quy mô đầu tư  
TT Chủ đầu tư  

Địa 
điểm 

đầu tư  
Diện 
tích 

Số cây 
trồng 

Mức đầu 
tư (triệu 

đồng)  
Nam  

a 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

3,00 1.500 89 

b Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Di 

Linh  3,59 7.900 270 

19 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm  35,91 78.991 2.498 

a Trồng rừng trên đất trống 14,49 31.878 846 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

5,71 12.553 397 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Bảo 
Lâm  

15,71 34.560 1.255 

20 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc  33,07 72.762 2.544 

a 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

9,51 20.922 661 

b Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Bảo 
Lâm 23,56 51.840 1.883 

21 Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri  35,91 79.013 2.633 

a 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

22,82 50.213 1.587 

b Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Bảo 
Lâm 13,09 28.800 1.046 

22 Ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc   29,74 32.301 1.424 

a Trồng rừng trên đất trống 0,93 2.046 64 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

4,55 10.010 262 

c 
Trồng bổ sung mật độ nhằm nâng cao chất lượng 
rừng 

19,49 9.745 733 

d Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Thành 
phố 
Bảo 
Lộc  

4,77 10.500 366 

23 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ 
Huoai  

25,36 55.794 1.954 

a Trồng rừng trên đất trống 3,75 8.250 287 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

2,74 6.019 152 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đạ 

Huoai 
18,88 41.525 1.515 

24 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai  27,28 60.010 2.107 

a Trồng rừng trên đất trống 10,01 22.022 766 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

1,82 4.013 101 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Đạ 

Huoai 
15,44 33.975 1.240 

25 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh  46,05 101.306 2.781 

a Trồng rừng trên đất trống 29,77 65.484 1.833 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

Huyện 
Đạ 
Tẻh 12,96 28.512 721 
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Quy mô đầu tư  
TT Chủ đầu tư  

Địa 
điểm 

đầu tư  
Diện 
tích 

Số cây 
trồng 

Mức đầu 
tư (triệu 

đồng)  

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 3,32 7.300 227 

26 Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên    22,42 49.332 1.778 

a Trồng rừng trên đất trống 1,08 2.376 63 

b 
Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 
ha 

0,48 1.056 27 

c Trồng rừng làm giải phân cách xanh 

Huyện 
Cát 
Tiên 

20,86 45.900 1.688 
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Phụ lục II-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT.724 

ĐOẠN TỪ KM64+509 ĐẾN KM71+170, HUYỆN ĐAM RÔNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch 
được duyệt, đảm bảo khai thác đồng bộ với tuyến đường ĐT.724 đã được đầu tư, kết 
nối với tuyến đường ĐT.722 để tạo trục đường liên kết vùng nhằm kết nối tỉnh Lâm 
Đồng và tỉnh Đắk Lắk; qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an 
ninh - quốc phòng của các 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:  

a) Phạm vi đầu tư: Chiều dài tuyến khoảng 6.661 mét; điểm đầu tại Km64+509 
tiếp giáp đoạn mới đầu tư thuộc đường ĐT.724; điểm cuối tại Km71+170 tiếp giáp 
đoạn mới đầu tư thuộc đường ĐT.724.    

b) Quy mô đầu tư: Tuyến đường được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn đường 
cấp IV miền núi, với các thông số kỹ thuật như sau:  

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

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố: Thiết kế đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu bằng 
133 Mpa (Eyc = 133 Mpa), gồm: lớp tăng cường móng cấp phối đá dăm trên các đoạn 
mặt đường cũ, làm móng cấp phối đá dăm trên các đoạn tuyến mới, trên thảm 07 cm bê 
tông nhựa nóng;   

- Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến bằng mương tấm đan bê tông lắp ghép 
hình thang; một số đoạn qua khu dân cư thiết kế mương đậy đan; 

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

- Công trình phòng hộ nền đường: Bố trí hệ thống tường chắn taluy âm, taluy 
dương, ốp mái,... đảm bảo chất lượng nền, mặt đường; 

- Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo quy định. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 70.000 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 6.883 triệu đồng. 

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

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

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025./. 
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Phụ lục II-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌP TRỰC TUYẾN  
TẬP TRUNG TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ 08 ĐIỂM CẦU CẤP TỈNH 

 (Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tổ chức các cuộc họp trực tuyến với chất lượng cao 
về hình ảnh, âm thanh, đảm bảo thuận lợi trong công tác giải quyết công việc, tiết 
kiệm thời gian, chi phí, góp phần hiện đại hóa cải cách hành chính nhà nước. 

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư các thiết bị thuộc hệ thống quản lý họp trực tuyến tập trung tỉnh Lâm 
Đồng và 08 điểm cầu cấp tỉnh theo Danh mục đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 13.548 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm hành chính tỉnh (hội 
trường 100 chỗ, tầng 3; hội trường 300 chỗ; hội trường 500 chỗ). 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./. 
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DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC THIẾT BỊ  
THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌP TRỰC TUYẾN TẬP TRUNG  

TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ 08 ĐIỂM CẦU CẤP TỈNH  
(Đính kèm Phụ lục II-02 kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 
 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I 
BỘ ĐIỀU KIỆN TẬP TRUNG MCU (tại Sở Thông tin 
và Truyền thông)  

  
 

1 Phần cứng   

1.1 
Thiết bị quản lý cuộc gọi (bao gồm: phần cứng server và 
chức năng quản lý phân bổ cuộc gọi; quản lý MCU; quản 
lý thiết bị tập trung; quản lý và kết nối internet...) 

bộ 01 

1.2 
Thiết bị cung cấp giao diện quản lý vận hành tập trung 
bằng tiếng Việt (bao gồm: phần cứng server và chức năng 
cung cấp giao diện quản lý vận hành tập trung web portal) 

bộ 01 

1.3 
Hạ tầng điều khiển đa điểm MCU hỗ trợ tối thiểu 200 điểm 
cuối HP 720p 

bộ 02 

1.4 
Switch trung tâm MCU (Layer 3, 24 cổng LAN, 4 cổng 
quang) 

bộ 01 

1.5 Thiết bị lưu điện UPS 10 KVA cho MCU bộ 01 
1.6 Tủ rack đựng thiết bị 42U tủ 01 

1.7 
Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối hệ thống: 
giá treo, cáp, điện, hộp kỹ thuật,... 

gói 01 

2 Phần mềm   

 
Bản quyền kết nối (13 bản quyền cho 13 phòng họp đồng 
thời; tổng số kết nối sau khi kích hoạt là 325 kết nối đồng 
thời) 

bộ 13 

II THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VCS   
1 Hội trường Tỉnh ủy   

1.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
6 Mbps) 

bộ 01 

1.2 
Bộ camera tối thiểu 12x (bổ sung cho các điểm cầu chính của 
tỉnh; đồng bộ, tương thích với thiết bị VCS) 

bộ 01 

1.3 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 02 

1.4 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

1.5 Switch 8 port Gigabit (POE) bộ 01 

1.6 
Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 

gói 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

thuật,... 
2 Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh   

2.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
6 Mbps) 

bộ 01 

1.2 
Bộ camera tối thiểu 12x (bổ sung cho các điểm cầu chính của 
tỉnh; đồng bộ, tương thích với thiết bị VCS) 

bộ 01 

1.3 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 02 

1.4 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

1.5 Switch 8 port Gigabit (POE) bộ 01 
1.6 Thiết bị lưu điện UPS 1 KVA bộ 01 

1.7 

Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 
thuật,... 

gói 01 

3 Hội trường 500 chỗ Trung tâm hành chính tỉnh     

3.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
6 Mbps) 

bộ 01 

3.2 
Bộ camera tối thiểu 12x (bổ sung cho các điểm cầu chính của 
tỉnh; đồng bộ, tương thích với thiết bị VCS) 

bộ 01 

3.3 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 02 

3.4 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

3.5 Switch 8 port Gigabit (POE) bộ 01 

3.6 

Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 
thuật,... 

gói 01 

4 Hội trường 300 chỗ Trung tâm hành chính tỉnh     

4.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
3 Mbps) 

bộ 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

4.2 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 01 

4.3 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

4.4 Switch 8 port Giagabit (POE) bộ 01 
4.5 Thiết bị lưu điện UPS 1 KVA bộ 01 

4.6 

Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 
thuật,... 

gói 01 

5 Hội trường 100 chỗ Trung tâm hành chính tỉnh     

5.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
3 Mbps) 

bộ 01 

5.2 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 01 

5.3 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

5.4 Switch 8 port Giagabit (POE) bộ 01 
5.5 Thiết bị lưu điện UPS 1 KVA bộ 01 

5.6 

Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 
thuật,... 

gói 01 

6 Hội trường/phòng họp Công an tỉnh     

6.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
3 Mbps) 

bộ 01 

6.2 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 01 

6.3 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

6.4 Switch 8 port Giagabit (POE) bộ 01 

6.5 
Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 

gói 01 
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STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

thuật,... 
7 Hội trường/phòng họp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     

7.1 

Thiết bị đầu cuối cho các điểm cầu chính của tỉnh (Codec 
xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh; camera thu hình zoom 
12x; micro thu âm 360 độ; remote điều khiển; nguồn và bộ 
cáp kết nối; thiết lập cuộc gọi H.323/SIP với tốc độ lên đến 
3 Mbps) 

bộ 01 

7.2 

Bộ mở rộng camera (nối dài từ camera đến thiết bị codec 
cho phép kéo dài tối đa đến 100 mét; cơ chế chuyển đổi và 
kéo dài bằng cáp mạng; đồng bộ, tương thích với thiết bị 
VCS) 

bộ 01 

7.3 
Màn hình cảm ứng điều khiển (đồng bộ, tương thích với 
thiết bị VCS) 

bộ 01 

7.4 Switch 8 port Giagabit (POE) bộ 01 
7.5 Thiết bị lưu điện UPS 1 KVA bộ 01 

7.6 

Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện lắp đặt, đấu nối toàn hệ 
thống: giá treo, cáp kéo dài kết nối với hệ thống âm thanh, 
hình ảnh của phòng họp, jack nối, điện, cáp mạng, hộp kỹ 
thuật,... 

gói 01 
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Phụ lục II-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XÂY DỰNG KHỐI PHÒNG HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức các hội nghị Ban chấp 
hành Đảng bộ tỉnh. 

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy. 

3. Quy mô đầu tư:  

- Xây dựng khối công trình 03 tầng (01 tầng hầm, 01 tầng trệt, 01 tầng lầu), 
diện tích xây dựng khoảng 500 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2; gồm các 
khu chức năng: Bãi đậu xe (tầng hầm), khu phục vụ, phòng họp 120 chỗ và sân khấu, 
sảnh, khu vệ sinh. 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 29.000 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 4, thành phố Đà Lạt. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2024./.  
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DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG  
KHỐI PHÒNG HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 
(Đính kèm Phụ lục II-03  kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Thiết bị hội trường, bếp, sảnh     
 1 Bộ bàn ăn, ghế bộ 04 
 2 Bếp nấu bộ 02 
 3 Tủ lạnh bộ 03 
 4 Tủ chén Cái 01 

5 Bộ bàn ghế gỗ bộ 02 

6 Bộ bàn ghế sofa bộ 06 

7 Bục phát biểu, bục tượng Bác bộ 02 
8 Ghế hội trường Cái 120 
9 Bàn họp bộ 50 
10 Máy rửa chén Cái 01 
11 Hệ thống máy lạnh âm trần bộ 01 
II Trang bị sân khấu, thảm, rèm cửa   
1 Sân khấu  bộ 01 
2 Thảm phòng họp m2 500 
3 Rèm cửa bộ 01 

III Thiết bị âm thanh, màn hình     
 1 Hệ thống âm thanh hội nghị hệ thống 01 
 2 Hệ thống màn hình hệ thống 01 
 3 Phụ kiện bộ 01 
IV Hệ thống thiết bị họp trực tuyến     
1 Hệ thống VCS hệ thống 01 
 2 Hệ thống 60 mic hội nghị không dây bộ 01 
 3 Hệ thống mạng nội bộ hệ thống 01 
V Thiết bị an ninh     
  Camera, đầu ghi hình, cảm biến bộ 01 

 VI Hệ thống điện tự động    
 Trung tâm nhà thông minh hệ thống 01 
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Phụ lục II-04 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐH.11 (ĐOẠN TỪ TRUNG TÂM  
XÃ QUẢNG LẬP ĐẾN TRUNG TÂM XÃ P'RÓ), HUYỆN ĐƠN DƯƠNG  

 (Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, kết 
nối mạng lưới giao thông trong khu vực để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng 
hóa, nông sản của người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 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:  

- Phần đường: Tổng chiều dài dự kiến khoảng 2.666 mét; điểm đầu giao với 
đường ĐT.729 tại ngã tư trung tâm xã Quảng Lập; điểm cuối giao với đường ĐT.729 
tại ngã ba trước Ủy ban nhân dân xã P'ró; 

- Phần nút giao: 02 nút giao đầu tuyến và cuối tuyến. 

b) Quy mô đầu tư: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV 
miền núi với các thông số kỹ thuật chính 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, có kết cấu giống với mặt đường; lề đất hai bên, mỗi bên rộng 0,5 mét; 
những vị trí có mương thoát nước dọc gia cố phần lề còn lại đến mương, kết cấu bê 
tông xi măng dày 20 cm; 

- Phần 02 nút giao đầu tuyến và cuối tuyến: Thiết kế mở rộng các góc cua, 
thảm nhựa kết hợp bố trí vạch sơn, biển báo theo quy định;  

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố:  

+ Đối với mặt đường làm mới và mở rộng: Thảm bê tông nhựa hạt trung dày 
07 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm; 

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

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

- Hệ thống thoát nước dọc: Các đoạn đông dân cư thiết kế hệ thống thoát nước 
dọc bằng mương bê tông đậy đan bê tông cốt thép kết hợp hố ga; các đoạn ngoài khu 
vực đông dân cư thiết kế mương hình thang gia cố tấm bê tông xi măng; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Tận dụng lại hệ thống thoát nước ngang còn tốt; 
thiết kế mới một số vị trí cống tròn, cống hộp để đảm bảo thoát nước ngang; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 29.500 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Lập và xã P'ró, huyện Đơn Dương. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025./.  
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Phụ lục II-05 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN LÂM HÀ 
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Nhà thiếu nhi cấp huyện đồng bộ, hiện đại đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu cho 
lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Lâm Hà; góp phần hoàn thiện thiết 
chế văn hóa - thể thao nhằm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng khối nhà thiếu nhi cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.574 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 3.148 m2. 

b) Xây dựng hồ bơi ngoài trời, gồm: 

- Hồ bơi cho trẻ 07-10 tuổi: Chiều dài khoảng 20 mét, chiều rộng khoảng 16 
mét, chiều sâu trung bình khoảng 0,725 mét; 

- Hồ bơi cho trẻ 10-14 tuổi: Chiều dài khoảng 25 mét, chiều rộng khoảng 16 
mét, chiều sâu trung bình khoảng 1,075 mét; 

- Bể cân bằng: Chiều dài khoảng 16 mét, chiều rộng khoảng 05 mét, chiều sâu 
khoảng 1,4 mét; 

- Hệ khung mái che ngoài trời, bạt che di động, khu kèo thép hộp; 

- Nhà đặt máy lọc nước tuần hoàn, khí Clo, diện tích xây dựng khoảng 42 m2. 

c) Xây dựng nhà vệ sinh: 02 cái, diện tích xây dựng khoảng 36 m2/cái. 

d) Xây dựng nhà chờ phụ huynh, diện tích xây dựng khoảng 47 m2.  

đ) Xây dựng các công trình phụ trợ: Kè đá, sân đường nội bộ, mương thoát 
nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng 
cháy, chữa cháy, bồn hoa, cây xanh. 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 44.950 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025./. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 23 + 24/Ngày 14 - 3 - 2022 

 
30 

DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ  
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN LÂM HÀ 

(Đính kèm Phụ lục II-05  kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I Thiết bị Nhà thiếu nhi     
I.1 Phòng học kịch     
 1 Bàn làm việc cái 02 
 2 Tủ hồ sơ cái 01 
 3 Bộ bàn ghế (01 bàn + 01 ghế) bộ 10 

 I.2 Phòng triển lãm    

 Tủ kính cái 10 

I.3 Phòng mỹ thuật     
1 Tủ hồ sơ cái  01 
2 Bàn ghế học sinh bộ 25 

I.4 Phòng khán giả     
 Ghế cái  300 

I.5 Phòng học loại nhỏ    

1 Bàn ghế học sinh  bộ 30 
2 Bảng cái 01 

I.6 Phòng học loại lớn    

1 Bàn ghế học sinh  bộ 50 
2 Bảng cái 01 

 I.7 Phòng tập võ   
  Nệm mút m2 50 

I.8 Phòng múa, khiêu vũ   
1 Tủ áo văn nghệ cái 04 
2 Gióng múa mét 20 

I.9 Phòng các đội chuyên môn, câu lạc bộ     
 1 Bàn làm việc cái 01 
 2 Tủ hồ sơ cái 02 

I.10 Phòng âm nhạc (organ, ghita)    
 Thiết bị âm nhạc bộ 01 

I.11 Phòng âm nhạc (nghi thức, trống,…)    
 Thiết bị âm nhạc bộ 01 

I.12 Kho   
 Kệ sắt cái 20 
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STT Thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

I.13 Phòng sinh hoạt câu lạc bộ   
 Ghế cái 20 

I.14 Khu chờ và đăng ký   
 Ghế băng chờ cái 10 

I.14 Máy tính bộ 10 
II Thiết bị vận động ngoài trời   
 1 Thang cầu vồng cái 01 

 2 Xà đơn 3 bậc bộ 01 
 3 Thang leo uốn lượn cái 01 
4 Thang leo chữ X cái 01  
5 Xà kép cái 01 
6 Dàn leo ngang cái 01 
7 Thang cầu vồng 4 hướng cái 01 
8 Khung vận động đa năng 3 mặt cái 01 
9 Mâm xoay cái 01 

10 Xích đu - Cầu tuột bộ 01 
11 Cầu trượt đôi - Thang nhựa cái 01 
12 Ống chui lưới - Cầu trượt cái 01 
13 Bập bênh 1 lò xo, 2 chỗ (HDPE) cái 01 
14 Bập bệnh 2 lò xo, 4 chỗ dài (HDPE) cái 01 
15 Khung vận động 3 cụm thang leo bộ 01 
III Thiết bị hồ bơi     

  
Máy lọc nước tuần hoàn cho 02 bể bơi với 
công suất 21 m3/giờ  bộ 08 
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Phụ lục II-06 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP, SỬA CHỮA VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ HẠNG MỤC  
THUỘC TRỤ SỞ HUYỆN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAM RÔNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt 
động, làm việc và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

a) Cải tạo khối hội trường hiện hữu diện tích khoảng 581 m2; 

b) Xây dựng khối nhà ăn Huyện ủy cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 525 
m2;  

c) Mua sắm thiết bị: 01 hệ thống âm thanh, ánh sáng hội trường; 02 bộ điều hòa 
không khí; 02 tivi hội trường; 150 m2 rèm cửa; 50 m2 rèm sân khấu; 02 tủ lạnh; 01 bộ 
bàn ghế tiếp khách; 04 bộ bàn ghế ăn gỗ vuông 10 chỗ ngồi; 20 bộ bàn ghế ăn tròn 
mâm xoay 10 chỗ ngồi; 01 tủ bếp.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 9.000 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân huyện Đam Rông. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2022-2023./.  
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Phụ lục II-07 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN 

CHIẾU SÁNG VÀ VỈA HÈ QUỐC LỘ 20, ĐOẠN TỪ KM151+000 ĐẾN 
KM154+350 QUA THỊ TRẤN DI LINH, HUYỆN DI LINH  

 (Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

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

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

3. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

3.1. Phạm vi đầu tư: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20 
đoạn từ Km151+000 đến K154+350 qua thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, dài 3.360 
mét. 

3.2. Quy mô đầu tư: 

a) Phần vỉa hè: 

- Vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng khoảng 4,5 mét, dài khoảng 3.360 mét; 

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

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

b) Phần điện chiếu sáng: 

- Lắp đặt khoảng 80 bộ đèn LED và trụ đèn; 

- Lắp đặt 04 tủ điều khiển hệ thống điện chiếu sáng.   

c) Phần mương thoát nước: Phá bỏ mương thoát nước hiện trạng; thiết kế mới 
hệ thống thoát nước dọc hai bên dài khoảng 2.600 mét bằng cống ly tâm, bố trí hố ga 
thu nước tại các vị trí thích hợp. 

Trong quá trình thiết kế và thi công, chủ đầu tư cần phối hợp với Công ty Cổ 
phần BOT Quốc lộ 20 để đảm bảo không trùng lắp nhiệm vụ, lãng phí.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 49.500 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025./. 
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Phụ lục II-08 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP, SỬA CHỮA HỒ 

CHỨA NƯỚC HT1, XÃ LỘC BẢO, HUYỆN BẢO LÂM  
 (Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Mở rộng diện tích tưới từ 80 ha lên 130 ha đất nông 
nghiệp của xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và giao 
thông; phòng, chống thiên tai, ổn định sản xuất, đời sống; cải tạo cảnh quan, cải thiện 
môi trường sinh thái khu vực; tạo điều kiện phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

a) Nạo vét bồi lắng lòng hồ để tăng dung tích hữu ích với diện tích khoảng 05 
ha, chiều sâu nạo vét trung bình khoảng 01 mét. 

b) Đập đất chính: 

- Đỉnh đập: Giữ nguyên phần gia cố đỉnh đập hiện trạng dài 160 mét, rộng 05 
mét; phá dỡ gờ chắn bánh đỉnh đập thượng lưu và hạ lưu; xây dựng lại tường chắn 
sóng thượng lưu bằng bê tông cốt thép M250 và gờ chắn bánh hạ lưu bằng bê tông 
M250;  

- Mái thượng lưu: Phá dỡ tấm lát mái đập cũ và xây dựng lại bằng tấm bê 
tông cốt thép M200 đổ tại chỗ có kích thước 02 mét x 02 mét, tấm lát được đặt trên 
lợp dăm lọc và cát lọc, mỗi lớp dày 15 cm; hệ số mái đập thượng lưu bằng 03; 

- Mái đập hạ lưu: Phá dỡ và xây dựng lại hệ thống thoát nước mái đập hạ lưu 
và trồng cỏ bảo vệ mái; làm lát khan và đóng đá thoát nước hạ lưu đập; hệ số mái hạ 
lưu bằng 2,75. 

c) Đập đất phụ: 

- Đỉnh đập: Phá dỡ gờ chắn bánh đỉnh đập thượng lưu và hạ lưu; xây dựng lại 
tường chắn sóng thượng lưu bằng bê tông cốt thép M250 và gờ chắn bánh hạ lưu bằng 
bê tông M250; gia cố đỉnh đập dài 118 mét, rộng 05 mét bằng bê tông M250 trên lớp 
cấp phối dày 20 cm;  

- Mái thượng lưu: Phá dỡ tấm lát mái đập cũ và xây dựng lại bằng tấm bê 
tông cốt thép M200 đổ tại chỗ có kích thước 02 mét x 02 mét, tấm lát được đặt trên 
lợp dăm lọc và cát lọc, mỗi lớp dày 15 cm; hệ số mái đập thượng lưu bằng 03; 

- Mái đập hạ lưu: Phá dỡ và xây dựng lại hệ thống thoát nước mái đập hạ lưu 
và trồng cỏ bảo vệ mái; làm lát khan và đóng đá thoát nước hạ lưu đập; hệ số mái hạ 
lưu bằng 2,75. 

 d) Tràn xả lũ (đặt tại đập phụ): Phá dỡ tràn cũ và xây dựng lại bằng tràn có 
cống lấy nước kết hợp; hình thức chảy tự do, ngưỡng tràn thực dụng; kết cấu bằng bê 
tông cốt thép M250; bề rộng ngưỡng 7,5 mét (chưa tính trụ pin), chiều dài ngưỡng 06 
mét, cống trong thân tràn đường kính 400 mm; tiếp sau ngưỡng tràn là dốc nước, bể 
tiêu năng và kết hợp gia cố hạ lưu bằng rọ đá. Tổng chiều dài xây đúc khoảng 56 mét. 

đ) Cống lấy nước (tại đập chính): Phá bỏ cống lấy nước cũ và xây dựng thay 
thế bằng cống tròn có kết cấu ống thep bọc bê tông cốt thép M250, đường kính cống 
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600 mm, chiều dài cống khoảng 32 mét; sau cống là nhà tháp và hầm van, tiếp theo là 
bể tiêu năng hạ lưu.   

e) Hệ thống kênh tưới: Phá dỡ đoạn kênh bằng đường ống và đoạn kênh bê 
tông đã bị hư hỏng, xuống cấp và làm lại thay thế; đồng thời bổ sung thêm kênh để 
mở rộng khu tưới. Hệ thống kênh có chiều dài khoảng 1.600 mét, hình thức ống tròn, 
kết cấu bằng thép, đường kính từ 300 mm đến 400 mm. 

g) Đường quản lý: Nâng cấp đường quản lý kết hợp giao thông nông thôn với 
chiều dài khoảng 500 mét, kết cấu bằng bê tông M250 dày 20 cm trên lớp cấp phối đá 
dăm dày 20 cm; nền đường rộng 05 mét, mặt đường rộng 3,5 mét, lề đường hai bên, 
mỗi bên rộng 0,75 mét. 

h) Cắm mốc chỉ giới công trình thủy lợi.  

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 30.000 triệu đồng.  

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025./. 
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Phụ lục II-09 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NÂNG CẤP 

TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRUNG TÂM XÃ LỘC QUẢNG, HUYỆN 
BẢO LÂM NỐI ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, THÀNH PHỐ BẢO LỘC  

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt; phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân 
được thuận lợi, an toàn, chỉnh trang đô thị; qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

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

3. Quy mô đầu tư:  

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1.050 mét; được thiết kế theo tiêu chuẩn 
đường đô thị, với các thông số kỹ thuật chính 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 làm mới, nâng cấp mở rộng: Thảm hoàn thiện mặt đường 
bằng bê tông nhựa nóng hạt trung dày 07 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 
cm; 

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

- Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế cống tròn bê tông cốt thép kết hợp hố ga, 
cửa thu nước; 

- Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế cống tròn kết hợp cống hộp; 

- Vỉa hè: Lát gạch Terrazzo, bó vỉa bê tông xi măng; 

- Hệ thống chiếu sáng; 

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

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 18.000 triệu đồng. 

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

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm. 

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

XÂY DỰNG NHÀ THIẾU NHI HUYỆN ĐẠ TẺH 
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Nhà thiếu nhi cấp huyện đồng bộ, hiện đại đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu cho 
lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Đạ Tẻh; góp phần hoàn thiện thiết chế 
văn hóa - thể thao nhằm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

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

3. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng khối nhà thiếu nhi cao 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.140 
m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.240 m2, gồm các khối chức năng: 

- Khối chức năng: Phòng khán giả, phòng vui chơi giải trí, không gian triển 
lãm, phòng thư viện, phòng khiêu vũ thiếu nhi; 

- Khối học tập: Phòng luyện tập tổng hợp, phòng truyền thống, phòng sinh hoạt 
Đội, phòng các câu lạc bộ (03 phòng), phòng học (05 phòng), phòng học mỹ thuật, 
phòng học múa;  

- Khối quản lý hành chính: Phòng giáo vụ, phòng công tác chuyên môn, phòng 
hành chính, phòng quản lý. 

b) Xây dựng bể bơi trong nhà, diện tích xây dựng khoảng 800 m2. 

c) Xây dựng nhà bảo vệ, các công trình phụ trợ: cổng, hàng rào, sân đường nội 
bộ, cây xanh, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa 
cháy. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 35.000 triệu đồng. 

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

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

8. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2023-2025./. 
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Phụ lục III-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

CẢI TẠO NÚT GIAO THÔNG TRẦN PHÚ - HOÀNG VĂN THỤ -  
TRẦN LÊ - BA THÁNG HAI, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT  

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Trần Phú - 
Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - Ba tháng Hai, thành phố Đà Lạt với các nội dung sau: 

1. Quy mô đầu tư:  

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại khoản 2 Phụ lục II-01 kèm theo Nghị quyết 
số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 
như sau: 

a) Đoạn đường Trần Lê: 

- Bổ sung vỉa hè đi bộ rộng 03 mét để nối với vỉa hè hiện hữu của đường 
Hoàng Văn Thụ đến cổng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt; 

- Kết cấu mặt đường: Bổ sung thảm tăng cường trên toàn bộ diện tích nút giao 
được thảm thêm 05 cm bê tông nhựa để tạo mỹ quan; 

b) Đoạn đường Hoàng Văn Thụ (đoạn nối từ đường Trần Lê, trước cổng 
Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt ra đường Trần Phú): 

- Mặt đường mở rộng thêm 02 mét cho phù hợp với điều kiện thực tế; 

- Xử lý nền đất yếu bằng móng đá kết hợp bê tông xi măng; 

- Kết cấu mặt đường: Bổ sung thảm tăng cường trên toàn bộ diện tích nút giao 
được thảm thêm 05 cm bê tông nhựa để tạo mỹ quan; 

- Xây dựng mới hệ thống mương dọc dưới vỉa hè phía giáp nhà dân đoạn 
Hoàng Văn Thụ, do hệ thống thoát nước dọc cũ nằm trong phạm vi mặt đường; 

- Thay mương đan chịu lực qua đường tại Km0+149,58 bằng cống hộp tiết diện 
80x60 cm. 

c) Bổ sung hạng mục ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồn: Hệ thống 
thông tin liên lạc, cấp điện, hệ thống cấp điện chiếu sáng; bổ sung di dời hệ thống cấp 
nước, di dời cây xanh,...   

2. Tổng mức đầu tư: 

 Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4 Phụ lục II-01 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng từ 8.865 triệu đồng tăng lên thành 12.350 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn đầu tư: 

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án tại khoản 5 Phụ lục II-01 kèm theo Nghị 
quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng thành: Ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Phụ lục II-01 kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 
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Phụ lục III-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỒ 

CHỨA NƯỚC THÔN 1B, XÃ TÂN THANH, HUYỆN LÂM HÀ  
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND  

ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hồ chứa nước Thôn 
1B, xã Tân Thành, huyện Lâm Hà với các nội dung sau: 

1. Tổng mức đầu tư: 

 Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4 Phụ lục XXVIII kèm theo Nghị 
quyết số 171/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng từ 7.000 triệu đồng tăng lên thành 8.333 triệu đồng; trong đó, chi phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng từ 1.815 triệu đồng tăng lên thành 3.550 triệu đồng.   

2. Nguồn vốn đầu tư:   

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án tại khoản 5 Phụ lục XXXVIII kèm theo 
Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng thành: 

a) Ngân sách cấp tỉnh: 7.000 triệu đồng; trong đó: 

- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 3.500 triệu đồng; 

- Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021-2022: 3.500 triệu đồng. 

b) Ngân sách huyện Lâm Hà: 1.333 triệu đồng (bố trí năm 2022).  

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt 
tại Phụ lục XXVIII kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng./. 
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