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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang bị hệ thống đèn chiếu
sáng công cộng sử dụng bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê Thánh
Tôn (đoạn đường Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh).
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 1074-KL/TU ngày 21/4/2020 của ban Thường vụ
Thành ủy phiên họp ngày 17/4/2020;
Căn cứ Kết luận số
-KL/TU ngày
/ /2020 của ban Thường vụ
Thành ủy phiên họp ngày / /2020;
Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 09/7/2020 của UBND thành phố
Pleiku về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang bị hệ thống
đèn chiếu sáng công cộng sử dụng bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê
Thánh Tôn (đoạn đường Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh); 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 Trang bị hệ thống đèn chiếu
sáng công cộng sử dụng bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn
(đoạn đường Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh) 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: Để đảm bảo thẩm mỹ, kỹ thuật cho cung đường, đảm
bảo an toàn cho nhân dân và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tạo sự đồng bộ
cho toàn tuyến đường cũng như tận dụng tối đa giải pháp tiếp cận công nghệ
trong thời đại mới.
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 hạ tầng kỹ thuật cấp III.
* Quy mô đầu tư dự kiến:
Đường Lê Thánh Tôn (đoạn đường Quyết Tiến đến đường Nguyễn Chí
Thanh), thành phố Pleiku, có chiều dài khoảng L= 4.670m; đầu tư 194 bộ trụ,

cần, bóng và tấm pin mặt trời cho 2 bên đường; chia thành 8 cụm lắp đặt 8 bộ
invecter 3 pha 10kw chuyển đổi và các vật liệu phụ.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng)
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách bổ sung có mục tiêu năm 2020.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
8. Tiến độ thực hiện:
Năm 2020 - 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt Báo cáo
kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, 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: Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử
dụng bóng Led năng lượng mặt trời đường Lê Thánh Tôn (đoạn đường Quyết
Tiến đến đường Nguyễn Chí Thanh) 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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