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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn
đường Đồng Tiến – đường Sư Vạn Hạnh).
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Kết luận số 1010-KL/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy
phiên họp ngày 19/3/2020;
Căn cứ Kết luận số -KL/TU ngày / /2020 của Ban Thường vụ Thành ủy
phiên họp ngày / /2020;
Xét Tờ trình số 217/TTr- UBND ngày 09/7/2020 của UBND thành phố Pleiku
đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn đường
Đồng Tiến – đường Sư Vạn Hạnh), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và ý kiến thảo luận, thống nhất của
các Đại biểu HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND thành phố khoá XI,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn
đường Đồng Tiến – đường Sư Vạn Hạnh) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
thành phố Pleiku quản lý dự án với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống tuyến đường
giao thông, tạo hành lang thông thoáng, tăng vẽ mỹ quan đô thị của thành phố Pleiku.
2. Quy mô (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là quy mô dự kiến,
quy mô dự án được xác định cụ thể ở bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật):
* Cấp công trình: Công trình giao thông cấp III.
* Quy mô đầu tư dự kiến:
+ Điểm đầu: Km0+00 (giáp đường Đồng Tiến).
+ Điểm cuối: Km0+432 (giáp đường Sư Vạn Hạnh).
Chiều dài tuyến (dự kiến): L=432m.
Chỉ giới xây dựng: 22m (theo QĐ 353/QĐ-UBND ngày 26/5/2004 của UBND
tỉnh Gia Lai).
+ Nền đường rộng: 22m; mặt đường bê tông nhựa rộng: 10,5m (kể cả đan rãnh;
bằng với đoạn đường Quyết Tiến hiện trạng tiếp giáp với đường Đồng Tiến);
+ Vỉa hè bằng đá bazan và gạch Terazo: 2x5,75m=11.5m (kể cả bó vỉa)
+ Hệ thống thoát nước: Cống tròn BTCT, tại các vị trí đường giao thiết kế bằng
cống hộp hoặc cống tròn BTCT loại chịu lực. Công trình cầu: Cầu vòm bê tông cốt
thép 3 nhịp 24m.

+ Di dời hệ thống điện, cây xanh hiện trạng; bố trí đồng bộ hệ thống điện chiếu
sáng mới toàn tuyến. Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy định.
+ Bồi thường hỗ trợ tái định cư do thu hồi đất để xây dựng công trình do trung
tâm phát triển quỹ đất lập (có hồ sơ kèm theo).
3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 111.588.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu đồng.)
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2023.
8. Tiến độ thực hiện:
- Năm 2020: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, bắt đầu thực hiện công tác đền
bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.
- Năm 2021-2023: Phê duyệt dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi
công, hoàn thành xây dựng và thanh quyết toán công trình.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku chịu trách nhiệm: Chủ trì,
phối với với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn đường Đồng Tiến – đường Sư Vạn
Hạnh) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật đầu tư
công và pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku và các cơ quan liên
quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Giao UBND thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này báo cáo HĐND thành phố theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku khoá XI, kỳ họp
thứ mười ba thông qua ngày
tháng
năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày
thông qua./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND;
- UBND Tp;
- Văn phòng HĐND&UBND Tp;
- Các phòng: QLĐT, TCKH Tp;
- Ban QLDAĐTXD Tp;
- Lưu VT.
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