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NGHỊ QUYẾT
Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đƣờng giao thông quy hoạch Tây sông Ba,
huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ HAI MƢƠI MỐT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về
hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết 346/NQ-HĐND ngày 09/5/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 (lần thứ nhất);
Xét Tờ trình số 666/TTr-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Gia Lai đề
nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông quy hoạch Tây sông
Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông quy hoạch Tây
sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân huyện Kbang quản lý dự án.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện
hạ tầng cơ sở khu trung tâm thị trấn Kbang, huyện Kbang theo quy hoạch được
duyệt, mở rộng đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2. Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là
dự kiến; quy mô dự án được xác định cụ thể ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi):
Dự án Đường giao thông quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang gồm 3 tuyến
đường đô thị cấp nội bộ, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng; hệ thống thoát
nước ngang bằng bê tông cốt thép, hệ thống thoát nước dọc cống tròn và mương
xây đậy đan; hệ thống an toàn giao thông. Cụ thể như sau:
a) Đường quy hoạch N1: Dài khoảng 1.100m; nền đường rộng 20m; mặt
đường rộng 10,5m; vỉa hè rộng 4,75mx2=9,5m.
b) Đường quy hoạch D2: Dài khoảng 720m; nền đường rộng 14m; mặt đường
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rộng 7,5m; vỉa hè rộng 3,25mx2=6,5m.
c) Đường quy hoạch D3: Dài khoảng 740m; nền đường rộng 14m; mặt đường
rộng 7,5m; vỉa hè rộng 3,25mx2=6,5m.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư: 35 tỷ đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026.
8. Tiến độ thực hiện dự án:
- Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Năm 2022-2024: Quyết định đầu tư và phê duyệt dự án.
- Năm 2025-2026: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện Kbang chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường giao thông
quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai trình cấp có thẩm quyền quyết
định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. UBND tỉnh, các địa phương và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm
bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân huyện Kbang và các cơ quan liên quan khác chịu trách
nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và các
cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai,
thực hiện nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Hai mươi mốt
thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thế cấp tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Châu Ngọc Tuấn
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