ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Pleiku, ngày

tháng

năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến
đường: Lương Thế Vinh, Hải Thượng Lãn Ông, Thế Lữ,
Lê Văn Tám, Phạm Văn Hai.
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 Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc xuất ngân sách tỉnh cấp cho UBND thành phố Pleiku để hỗ trợ thực
hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị của thành phố Pleiku và Quyết định số 136/QĐUBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND
thành phố Pleiku để thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị loại II lên đô thị loại I;
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 216/TTr-UBND ngày 09/7/2020 của UBND thành phố Pleiku
đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường:
Lương Thế Vinh, Hải Thượng Lãn Ông, Thế Lữ, Lê Văn Tám, Phạm Văn Hai; 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 thứu mười ba, HĐND
thành phố khoá XI.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến
đường: Lương Thế Vinh, Hải Thượng Lãn Ông, Thế Lữ, Lê Văn Tám, Phạm Văn
Hai do phòng Quản lý đô thị thành phố quản lý dự án với các nội dung chủ yếu
như sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và
sản xuất của nhân dân.
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 IV.
* Quy mô đầu tư dự kiến:
a. Đường Lương Thế Vinh: Điểm đầu: Đường Tôn Đức Thắng; Điểm cuối:
Đường Tôn Đức Thắng; Chiều dài: 1.194 m; Bề rộng mặt đường: 3m.

b. Đường Tô Hiệu (hẻm 331 Lý Thái Tổ): Điểm đầu: Đường Lý Thái Tổ;
Điểm cuối: giáp địa phận xã Ia Grai; Chiều dài: 347 m; Bề rộng mặt đường: 5 m.
c. Đường Thế Lữ (hẻm 271 Lê Thành Tôn): Điểm đầu: Đường Lê Thánh
Tôn; Điểm cuối: Cuối đường; Chiều dài: 660 m; Bề rộng mặt đường: 3m.
d. Đường Lê Văn Tám: Điểm đầu: Đường Lê Văn Tám; Điểm cuối: Đường
Phù Đổng; Chiều dài: 133 m; Bề rộng mặt đường: 3m.
e. Đường Hải Thượng Lãn Ông: Điểm đầu: (Km0+30) đường Hải Thượng
Lãn Ông; Điểm cuối: (Km0+124.0) đường Hải Thượng Lãn Ông; Chiều dài: 94 m;
Bề rộng mặt đường: 5m.
f. Đường Phạm Văn Hai (thôn 9 An Phú): Điểm đầu: Đường Bùi Viện;
Điểm cuối: Cuối đường; Chiều dài: 1.200 m; Bề rộng mặt đường: 3 m.
- Quy cách sửa chữa theo kết cấu 01 (đường Lương Thế Vinh, đường Tô
Hiệu, đường Thế Lữ, đường Lê Văn Tám, đường Phạm Văn Hai):
+ Bù vênh mặt đường tại các vị trí bị lún sụt.
+ Láng nhựa 3 lớp bảo vệ mặt đường, TCN 4,5 Kg/m2 tại các vị trí mặt
đường hư hỏng nặng.
+ Láng nhựa 2 lớp bảo vệ toàn bộ mặt đường, TCN 3,0Kg/m2:
+ Xử lý vá ổ gà, kết cấu mặt đường phần vá ổ gà từ trên xuống như sau:Láng
nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m2; Đá dăm tiêu chuẩn dày 14cm sau khi lu lèn; Xử lý
khuôn đường đạt độ chặt K=0,95.
- Quy cách sửa chữa theo kết cấu 02 (đường Tô Hiệu, đường Hải Thượng Lãn Ông):
+ Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm;
+ Lớp giấy dầu;
+ Bù CPĐD Dmax 37,5mm tạo phẳng.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.716.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm mười sáu triệu đồng)
5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn Tỉnh 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.
8. Tiến độ thực hiện:
Năm 2020: 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:
Phòng Quản lý đô thị 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: Duy tu,
bảo dưỡng một số tuyến đường: đường Lương Thế Vinh, đường Hải Thượng Lãn
Ông, đường Thế Lữ, đường Lê Văn Tám, đường Phạm Văn Hai và phê duyệt theo
đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Phòng Quản lý đô thị 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:
TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
- Như điều 3;
CHỦ TỊCH
- TTr Thành ủy;
- TTr HĐND;
- UBND Tp;
- Văn phòng HĐND&UBND Tp;
- Các phòng: QLĐT, TC-KH Tp;
- Lưu VT.
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