28

CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 59 + 60/Ngày 18 - 12 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 209/NQ-HĐND

Người ký: Trung tâm Công báo - Tin học
Email: ttth@lamdong.gov.vn
Cơ quan: Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND và UBND, Tỉnh Lâm Đồng
Thời gian ký: 18.12.2020 15:27:50 +07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17
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 9851/TTr-UBND ngày
04/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; 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 xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh Lâm Đồng
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức
viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; đáp ứng nhu
cầu về hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người dân.
2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Quy mô đầu tư:
a) Xây dựng khối nhà gồm 01 tầng hầm, 01 tầng bán hầm và 01 tầng cao; tổng
diện tích sàn khoảng 6.159,74 m2, gồm các hạng mục:
- Khối hoạt động quần chúng: Diện tích sàn khoảng 2.307,54 m2 gồm khối phòng
khán giả đa năng với sức chứa 1.000 người, sân khấu biểu diễn nghệ thuật 200 chỗ;
- Khối chuyên môn: Diện tích sàn khoảng 762 m2.
- Khối hành chính, văn phòng: Diện tích sàn khoảng 748 m2;
- Khối kho và phục vụ: Diện tích sàn khoảng 1.696 m2;
- Các công trình phụ trợ: Diện tích sàn khoảng 646,20 m2.
b) Hạ tầng gồm:
- Sân đường nội bộ, bãi đỗ xe: Diện tích khoảng 1.755,35 m2;
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- Hàng rào dài khoảng 440 mét;
- Hệ thống cấp điện ngoài nhà; hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà;
- Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, đường đi dạo: Diện tích khoảng 5.377,18 m2;
- Cổng, hàng rào, bảng tên dài khoảng 20 mét;
- Vách ta luy dài khoảng 90 mét, cao khoảng 06 mét;
c) San gạt mặt bằng: Khối lượng khoảng 19.000 m3.
d) Mua sắm thiết bị công nghệ và thiết bị văn phòng: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
5. Nhóm dự án: Nhóm B.
6. Tổng mức đầu tư: 138.220 triệu đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh; trong đó:
- Kế hoạch vốn bố trí năm 2020: 500 triệu đồng;
- Kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2021 – 2024: 123.898 triệu đồng (sau khi trừ
tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư).
8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 7, thành phố Đà Lạt.
9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2021 - 2024.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện việc bố trí vốn cho các dự án bảo
đảm về thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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) Khi triển khai dự án, thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo
chủ trương của Chính phủ.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên
quan khác 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.
3. Nghị quyết này thay thế Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số
119/HĐND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chủ
trương đầu tư các dự án nhóm B và các dự án trọng điểm nhóm C khởi công mới
trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp
lần thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Đức Quận
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Phụ lục
DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG
TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Đơn vị tính

Số lượng

bộ

01

bộ

16

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

16

- Tủ đựng tài liệu

cái

32

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

07

- Tủ đựng tài liệu

cái

14

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

07

- Tủ đựng tài liệu

cái

14

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

22

- Tủ đựng tài liệu

cái

44

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

01

- Tủ đựng tài liệu

cái

02

- Bộ bàn ghế họp, tiếp khách

bộ

01

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

02

- Tủ đựng tài liệu

cái

04

- Bộ bàn ghế họp, tiếp khách

bộ

02

STT

Thiết bị

I

Khối hoạt động quần chúng

1

Phòng bán vé
- Bộ bàn ghế reception

2

Phòng thay đồ và hóa trang
- Bộ bàn ghế trang điểm

II

Khối chuyên môn

1

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, đội
chiếu bóng

2

3

4

Phòng Nghệ thuật quần chúng

Phòng Tổ chức sự kiện

Đoàn Nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên

III

Khối văn phòng

1

Phòng Giám đốc

2

Phòng Phó giám đốc (2 phòng)
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Đơn vị tính

Số lượng

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

04

- Tủ đựng tài liệu

cái

08

- Bộ bàn ghế họp, tiếp khách

bộ

01

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

06

- Tủ đựng tài liệu

cái

20

- Bộ bàn ghế ngồi làm việc

bộ

06

- Tủ đựng tài liệu

cái

20

- Bộ bàn ghế họp, tiếp khách

bộ

01

- Bộ bàn họp

bộ

40

- Bộ ghế họp

bộ

80

- Tủ để đồ

cái

01

- Giường tầng

cái

02

- Tủ để đồ

cái

01

- Giường tầng

cái

02

- Bộ bàn ghế làm việc

bộ

01

- Tủ, kệ

cái

02

- Giường bệnh

cái

02

cái

02

STT
3

4

5

6

IV
1

2

3

4

31

Thiết bị
Phòng Văn thư tổng hợp

Phòng Kế toán, thủ quỹ và Kho

Phòng Tổ chức hành chính và Kho

Phòng họp 80 chỗ

Khối kho và phục vụ
Phòng Nhân viên đội xe

Phòng Nhân viên tạp vụ

Phòng Y tế và cấp cứu

Bếp (Hâm nóng, soạn chia)
- Bồn rửa

V

Trang trí nội thất Sân khấu biểu diễn nghệ
thuật 200 chỗ

1

Âm thanh khán phòng

hệ thống

01

2

Hệ thống cơ khí, rèm và phong màn

hệ thống

01

3

Ốp vách tường gỗ

m2

500

4

Ghế khán phòng

cái

200
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STT
VI

Thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

cái

800

hệ thống

01

Phòng đa năng
- Ghế khán đài xếp
- Âm thanh khán phòng đa năng

