
UY BAN NHAN DAN 
T!NH GIA LA! 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip — Tij  do —  Hnh phüc  

S6: 9l-- /QD-UBND Gia Lai, ngàyA1ftháng4nàm  2019 

QUYET DINTI 
V/v phê duyt di an du tu xây dirng cong trInh du?rng lien xã Ia Ga - Ia Lâu, 

huyn Chir Prong, tinh Gia Lai. 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Cn cir Lust  T chrc chinh quyn dja phi.rcmg näm 2015; 

Cn cir Lut Du tu cong näm 2014; 

Can cii Lust  Xây dirng nAm 2014; 

Can cir Nghj djnh 136/2015/ND-CP ngày 3 1/12/2015 cüa Ch.Inh phü huâng dn 
thi hành mOt so diêu cüa Lust  Dâu tu công; 

Can cuir Nghj djnh s6 59/201 51ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü v quãn 1 
dir an dâu ttr xay dirng; 

C.n cuir Nghj djnh s 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü SCra d&, 
bô sung mt so diêu Nghj djnh 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v 
quãn l duj an dâu tu xay dirng; 

Can cuir Thông ti.rs 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B xây dirng Quy 
djnh chi tiêt và huâng dan mt so ni ding ye thâm dlnh,  phê duyt dir an và thiêt kê, 
dir toán xay drng cong trmnh; 

Can cuir Nghj quyt S6 1 661NQ-HDND ngày 10/7/2019 cUa HOi  d6ng nhân d 
tinh Gia Lai ye chü trtrong dâu tii dr an Durng lien xã Ia Ga - Ia Lâu, huyn C 
PrOng, tinh Gia Lai; 

Xét d nghj cüa Sâ Giao thông vn tái tai  T? trmnh s6 2072/TTr-SGTVT ngà 
04/10/2019 (kern theo báo cáo thâm djnh) và T? trInh so 166/TTr-UBND ngày 
16/9/2019 cUa UBND huyn Chu Prong, 

QUYET DNH: 

Diu 1. PhC duyt dir an du tu.r xây dirng cong trinh duxng lien xà Ia Ga - Ia 
Lâu, huyn Chir PrOng, tinh Gia Lai vOi các ni dung chü yêu sau: 

1. Ten dr an: Du.thng lien xà Ia Ga - Ia Lâu, huyn Ch.r Prong, tinh Gia Lai. 

2. Chü du tir: UBND huyn Chu PrOng. 

3. Mjc tiêu du tir: Xây durng tuyn dixing nhm dam báo giao thông thông 
su6t cã hai müa, dáp uirng nhu cu giao thông, vn chuyên hang hóa, nOng san cüa nhân 
dan trong khu vurc, là dng lirc dê thác day phát triên kinh té - xä hi dja phixang. 

4. Ni dung và quy mô du tu' xây d'ng: D? an Duxng lien xà Ia Ga - la Lâu, 
huyn Chi.r PrOng, tinh Gia Lai duc thi& k vài quy mO thrng cp iv mien nüi, vn 
t6c thit k 40Km/h, tãi tr9ng thit k nên mt throng 1OT/tritc, cáu HL93, cong trInh 
thoát nuâc H30-XB8O. T6ng chiu dài tuyn 12,04Km, quy mô c11 the nhu sau: 

4.1. Nn, mi1t, 1 ctu'ô'ng: 



4.1.1. Nii throng: Nn thr&ng dtrçic thit k rng 7,5m trên don duOng thâng 
va 7,5m+W trong don dtr?mg cong (W: dt ma rng trong &r&ng cong). Nên duong 
sau khi hoàn thin dt K0,95, mái taluy däp 1/1.5, taluy dào 1/1. 

4.1.2. Mt thr&ng: Mt du&ng duqc thit k rng 5,5m trên don throng thng 
và 5,5m+W trong doan chrOng cong, d doe ngang mt throng 2%. Kêt câu mt duong 
ti'r trên xuông nhu sau: 

4.1.2.1. Kt cu mt thrOng lam mói hoàn toàn và kt cu ctp l mr rng 
doin cãi tomt thrOng lang nhra cii hir hông: Be tong xi màng dá 1x2 M300 dày 
22cm; lap giây dâu; cap phôi dá dam 1oi 1 Dmax=37,5mm dày 15cm, lu len K0,98; 
dat dôi chçn icc dày 30cm, lu len K98. 

4.1.2.2. Kt cu mt thr?rng cp 1 mO rng don tn ding mt thr?rng 
BTXM cii và kt cu cãi to mt thr?rng lang nhra cii hir hông: Be tong xi mäng dá 
1x2 M300 dày 22cm; lap giây dâu; cap phôi dá dam 1oi 1 Dmax=37,5mm dày 15cm, 
lu len K?0,98; lu xCr 1 khuôn thrOng dat  K98 dày 30cm. 

4.1.3 L thrOng: 

- L thrOng không gia c bang dt cp 3 rng mi ben 1 ,0m, dc ngang 1 
thrOng 4%. L thrOng sau khi hoàn thin phãi thrçic lu len dat  dt) chtt K>0,95. 

- Riêng doan qua trung tam xä Ia Lâu (Km11+46,76 — Km11+781,60) gia cô lê 
mi ben rng 1 ,Om, d d& ngang 1 gia c theo d dc mt duOng, kêt eâu lê gia cô 
nhu kt cu mt &rmg lam mài hoàn toàn. 

4.2. Cong trinh thoát nu*c: 

4.2.1. Thoát ntróc ngang 

4.2.1.1. Cau: 

- COng trinh cu thit vinh cru bang BTCT, tãi trcng thMt k HL-93, tan suit 
thit k 4% d& vài cau nhO, 1% di vài câu trung và câu lan, tinh không không thông 
thuyn, day dAm thiét k cao han mvc  nuâc thiêt kê tôi thiêu 1 ,0m. Be rng câu B = 
(7+2x0,5)m 8,0m; b rng phân xe chay 2x3,5m = 7,0m; be rng Ian can 
2x0,5= 1,0m. 

- Kt cu phAn trên: Kt cu nhjp dng nhjp giân dan, chMu dài nhp sCr dvng 
1oi dAm I24m, chiêu cao dam 1,45m; dam I33m, chiêu cao dam 1,65m. Mt cat ngang 
câu gôm 4 dam BTCT DIlL cäng sau 40Mpa, tim dam dt each nhau 2,lm dôi vâi 
darn I24in và 2,0in dôi vOi darn I33m. Lap phü rnt câu bang BTCT 30Mpa dày trung 
binh 20cm, ben trên có lap be tong chong thâm cap B8 dày 10cm. 

- K& cu phAn duâi: M6 cAu dng m chtl U bAng BTCT, móng m dng móng 
ccc khoan nhi thrOng kInh 0100cm ngàm vao trong dá gc ti thiu 1 ,0m hoc 
móng nông dt trén nên dá thiên nhiên ran chäc. Trii câu dang than dc bang BTCT, 
móng trii dng móng nông dt trên nên dá thiên nhiên ran chäc. 

- Các kt cu khác: 

+ Gi cAn si'r diing gi cao su bàn thép. 

+ Khe co giàn bAng thép dang rang hrçic. 

+ GO lan can bang be tong c& thép, tay vjn lan can bAng thép ma kern. 

+ Gia c t non, chân khay bang be tong dá 2x4 mac 200. 



Tng cong trên toàn tuyn có 02cuJ115,95m, ciii the nhu sau: 
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4.2.1.2. Cng: 

Tn diing các cong cü con sr diing t&, nôi các cng thiu chiu dài, thay the 
các cong thiêu khâu dO,  không dAm bAo khA nAng thoát nirâc, b sung cng tai các vj 
tn cOn thiêu. Các cong thoát ntràc ngang &rqc thiêt kê bang BTCT, tAi tr9ng thMt k 
H30-XB8O, tan suât thiêt kê 4%. Tong cong  toàn tuyên có 25cái1262,90m cOng qua 
dithng các loai. 

4.2.2. Thoát ntr&c dcc: 

- RAnh thoát nuâc dc &rqc thit k b.ng rãnh dt hInh thang kIch thi.râc 
(0,4+1,2)x0,4m. Taj các doan có dO dôc dcc lan i~5% rAnh dcc &rgc gia cô bang d 
hOc xây VXM mac 100 dày 25cm. Tong cong toàn tuyên gia cO 547,46m rãnh dcc. 

- T.i cac vj trI &rong giao dAn sinh, 1i vào cci quan... tn ding, no vet cad 
cong cü con si'r dicing tot, thay the cAc cong không phü hcp quy mô, bô sung cong t 
các vj trI cOn thiêu. Các cOng thoát mràc dc di.rqc thiêt kê bang BTCT, tAi trQng thi 
kê H30-XB8O, tan suât thiêt kê 4%. Tong cong toàn tuyên có 13cái1127,lOm cong d 
các 1oi. 

4.3. Nit giao, thrOng giao: Ti các vj trI tuyn giao vài di.r&ng giao thông nông 
thôn, thrOng nhAnh, lôi vào... dixcic thiêt kê vu6t nOi em thun ye các nhánh giao. Két 
cau vuôt noi ththng giao nhi.r kêt câu mt &r?ing chInh. 

4.4. An toàn và t chfrc giao thông: B trI hoàn chinh cQc tiêu, lirOng hO lan 
mm, bin báo, vch scm... trén toàn tuyên theo quy chuân k5' thuat  quôc gia ye báo 
hiu duOng bO QCVN41:2O16IBGTVT. 

5. T chfrc v ür vn Ip dr an: Cong ty c phn tj.r vn xAy di,ing giao thông 
AnBInh. 

6. Chü nhim Ip dr an: Nguyn Qu6c Huy. 

7. Da dim xay dyng: Huyn Chu PrOng, tinh Gia Lai. 

8. Loi, cp cOng trInh: Cong trInh giao thông cp III (cap kg thut: cp IV 
mien nüi). 

9. S bu*c thit k: Thit k 02 buàc. 



10. Tng mfrc du tir: 78.000.000.000 ding. 

(Bay mucri tam tj dng) 

Trong do: 

- Clii phI giãi phóng mt bang: 807.000.000 dng. 

- Chi phi xây dtmg: 59.981.326.000 dng. 

- Chi phi quán 1' dir an: 1.188.285.000 dng. 

- Clii phi Pr vAn dAu Pr xây dirng: 4.386.124.000 dng. 

- CM phI khác: 3.776.072.000 dng. 

- CM phi dir phOng: 7.861.193.000 dng. 

11. Ngun vn du tir: Dir phOng ngân sách Trung .rcing nAm 2018: 40 t' 
dông, dir phOng ngân sách tinh: 30 t dong; phân von cOn 1i do ngân sách huyn dam 
bão. 

12. HInh thfrc quãn 1 dr an: Thirc hin theo quy djnh cüa Lut Xây dirng 
2014; Nghj djnh so 59/20151ND-CP ngày 18/06/2015 cüa ChInh phü và Nghj djnh so 
42/20171ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phCi. 

13. ThOi gian thirc hin di an: Nãm 20 19-2020. 

14. Trách nhim cüa Chü du tu': 

- Chju trách nhim v h sa thit k, dij toán, t chirc trin khai dir an theo dung 
quy dlnh  cüa Nha nuâc, cong trInh phãi dam bâo an toàn, chat krcmg và hiu qua kinh 
tê. 

- Quán 1' và sir diing v6n dAu Pr dung miic dIch, cO hiu qua, kim tra, thanh 
toán các clii phi phãi dting quy dihh  cüa pháp 1ut hin hành. 

- Trong th&i han  30 ngày k t'~ ngày duçc giao kê hoach vn, Chü dAu Pr có 
trách nhim trInh cAp có thâm quyen phê duyt kê hoch li,ra chQn nhà thâu theo quy 
djnh. Qua thyi han  tren, Chü dâu Pr chju trách nhim truâc UBND tinh ye sIr chm trê 
triên khai dv an. 

Diu 2. Các ông (bà) Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc các Sâ: Giao 
thông vn tái, Kê hoach và Dâu ti.r, Tài chInh, Tâi nguyen và Môi trix?ing, Xây dirng; 
Thu tri.thng các Si, Ban, Ngành lien quan; Giám dOe Kho bac  Nhà nuâc tinh, ChU tjch 
IJBND huyn Chix Prong chiu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu 1irc thi h?rnh  k tir ngày k3' 

T. CHU TICH 
CHU TICH 

No'i nh1n: 
-Nhudieu 
- D/c ChCi tjch và câc PCT UBND tinh; 
- Các dng chi PVP UBND tinh 
- Liru: VT, CNXD, KT. 

uyn Dfrc Hoàng 
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