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TỈNH GIA LAI 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Gia Lai, ngày      tháng      năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  

Chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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 xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật 

xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia 

Lai về việc về việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa 

phương sang năm 2022 tiếp tục thực hiện và giải ngân; 

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

Chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 27/5/2022 

(kèm theo Thông báo kết quả thẩm định) và Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tại 

Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 14/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang 

đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau: 

 I. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh điểm 4.2 khoản 4 Điều 1 Quyết định 

số 1035/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh: 

1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Bổ sung hạng mục khán đài và 

các hạng mục khác vào công trình Khu thể dục thể thao, cụ thể: 
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a. Khán đài:  

- Quy mô: Sức chứa 1.350 chỗ ngồi; diện tích xây dựng khoảng 1.043,3 m2; 

diện tích sàn khán đài khoảng 870,6m2; chiều cao công trình +9,6m. Bên dưới 

khán đài bố trí 01 phòng kho và 01 khu vệ sinh. 

- Quy cách: Kết cấu móng, giằng, cột, dầm, sàn, sê nô BTCT B15 (M200), 

móng gối xây đá hộc. Tường, bậc cấp khán đài xây gạch. Hoàn thiện trát VXM, 

sơn nước. Hệ vì kèo thép, xà gồ thép, mái lợp tôn. Lan can sắt. Nền, tường khu 

vệ sinh, kho lát gạch, tường khu vệ sinh ốp gạch, nền hành lang và lối đi bê tông 

B15 (M200). Hệ thống cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm kính. Hệ thống cấp 

điện, cấp nước, chống sét. 

b. Các hạng mục phụ khác: Bể chứa nước 20m3 và hệ thống cấp nước. 

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Chủ đầu tư (UBND thị xã Ayun Pa) chịu 

trách nhiệm về nội dung dự án điều chỉnh, các giải pháp kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, 

tổng mức đầu tư; tổ chức triển khai dự án đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; công trình 

phải đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả kinh tế; quản lý và sử dụng nguồn 

vốn đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả; kiểm tra, thanh toán các chi phí phải 

tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

II. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019; Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Gia Lai. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã 

Ayun Pa và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Thường trực HĐND (b/c), 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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