
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Gia Lai, ngày       tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước  

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50  năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

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 Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử 

dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền 

quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 305/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp 

nước Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 24/TTr-SXD ngày 25/5/2021 

(kèm theo Thông báo thẩm định) và Tờ trình số 19/TTr-BQLKKT ngày 

18/5/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế 

cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai với những nội dung sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu 

Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô xây dựng:  

3.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng vị trí lấy nước thô ổn định về chất lượng và 

lưu lượng cung cấp cho nhà máy xử lý nước. Đảm bảo tính ổn định, bền vững về 

lâu dài cho hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với trọng 

tâm là giải quyết vấn đề cấp bách về nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất. 

3.2. Quy mô đầu tư xây dựng: Công trình sử dụng lại hệ thống xử lý nước 

đã được đầu tư xây dựng và hệ thống tuyến ống nhánh cung cấp nước tại khu 

trung tâm. Đầu tư bổ sung một số hạng mục sau: 
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a) Xây dựng trạm nước thô (trạm bơm cấp 1 và công trình thu): Xây 

dựng mới trạm bơm nước thô khai thác nước từ sông Sê San công suất 

3.200m3/ngày đêm. Trong giai đoạn này chỉ lắp đặt thiết bị cho công suất 

1.600m3/ngày đêm (bao gồm 01 máy bơm hoạt động, 01 máy bơm dự phòng). 

- Công trình thu: Vị trí lấy nước từ sông Sê San, công trình thu xây dựng 

gần sát sông Sê San thiết kế bằng bê tông cốt thép, bố trí các cửa thu nước và bố 

trí 03 ống Inox DN 200 dẫn nước về trạm đặt bơm cấp 1. 

- Trạm bơm cấp 1: Thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép để lắp đặt, bố 

trí 02 tổ máy bơm nước thô (01 máy bơm hoạt động, 01 máy bơm dự phòng), 

công suất máy bơm Q=70m3/h, H= 105m; tủ điện điều khiển và hệ thống điện 

được đầu tư hoàn chỉnh. 

b) Xây dựng mới tuyến ống dẫn nước thô: Tổng chiều dài khoảng L= 

8,544km, sử dụng ống HDPE D250, dẫn nước về trạm xử lý hiện hữu với công 

suất đường ống dẫn 3.200m3/ngày đêm. Hố van xả khí, xả cặn và các phụ kiện 

trên tuyến được đầu tư hoàn chỉnh. 

c) Trạm biến áp và đường dây trung thế: Xây dựng Trạm biến áp 3P-

22/0,4kV và 7,6km đường dây trung thế để cấp điện tại trạm bơm cấp 1. 

d) Xây dựng mới bể chứa nước sạch dung tích 600m3: Xây dựng tại khu 

xử lý nước hiện hữu, kích thước hữu ít (12,2x16,7x3)m.  

e) Các hạng mục khác: 

 - Sân phơi bùn: Xây dựng mới 02 sân phơi, mỗi sân kích thước 

(8x5,5x1,7)m, để xử lý bùn cặn xả lắng và nước rửa bể lọc.  

- Nhà ăn: Nhà 01 tầng, DTXD: 62m2; chiều cao đỉnh mái: 5,26m.. 

- Sân, đường nội bộ (trạm xử lý nước hiện hữu): Diện tích 550m2.  

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh Công TNHH tư 

vấn thiết kế Kiến Phát và Công ty Cổ phần nước và Xây dựng Hoàng Long. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, 

cấp III. 

7. Số bước thiết kế: 02 bước; 

8. Tổng mức đầu tư của dự án: 32.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi 

hai tỷ đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng : 24.530.600.000 đồng 

- Chi phí thiết bị : 1.434.664.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 582.043.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.127.415.000 đồng 

- Chi phí khác : 416.187.000 đồng 

- Chi phí dự phòng : 2.909.091.000 đồng 



3 
 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 

2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị 

định số Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

12. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:  

- Chịu trách nhiệm về hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức triển khai dự án theo 

đúng quy định của Nhà nước, công trình phải đảm bảo an toàn, chất lượng và 

hiệu quả kinh tế.  

- Quản lý và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích có hiệu quả; kiểm tra 

thanh toán các chi phí phải đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện Đức Cơ, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-05-27T15:27:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Lý Tấn Toàn<toanlt.sxd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-05-28T17:25:09+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Bùi Thanh Bình<binhbt.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-29T07:39:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Tiến Đông<dongdt.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-05-29T08:08:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-05-29T08:08:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-05-29T08:08:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-05-29T08:08:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




