
 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:         /QĐ-UBND                             Gia Lai, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều 

chỉnh dự án Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;  

Hạng mục: Nhà quản lý vận hành 
 

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 Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 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 09/2/2021 của Chính phủ về Quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Văn bản số 233/HĐND-VP ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc phê duyệt dự án thủy lợi Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;  

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thủy lợi Hồ chứa nước 

Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;  

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thủy lợi Hồ chứa nước 

Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

205/TTr-SNNPTNT ngày 10/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng điều chỉnh dự án Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai; hạng mục: Nhà quản lý vận hành với nội dung như sau: 

I. Nội dung điều chỉnh:  

1. Điều chỉnh bổ sung mục 4.7. Nhà quản lý vận hành hồ chứa vào “Khoản 4. 

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng”, Điều 1 tại Quyết định số 960/QĐ-UBND 
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ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án thủy lợi Hồ chứa 

nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa. Cụ thể như sau: 

- Nhà quản lý vận hành (phần xây dựng): 

+ Quy mô xây dựng: Nhà 01 tầng; DTXD: 54 m2; chiều cao công trình: 5,6m.  

+ Quy cách xây dựng: Kết cấu móng, khung, sàn bê tông cốt thép toàn khối. 

Tường xây gạch, trát, sơn hoàn thiện. Nền lát gạch; tường vệ sinh ốp gạch. Mái lợp 

tôn. Hệ thống kỹ thuật công trình, giếng khoan. 

- Nhà quản lý vận hành (phần điện): 

+ Quy mô đầu tư: Hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 5,4kWp; 01 bộ 

Inveter 6kW; 01 bộ lưu trữ điện năng 10kW; 01 tủ điện; các phụ kiện có liên quan. 

+ Giải pháp kỹ thuật: Hệ thống điện mặt trời áp mái có công suất 5,4kWp; sử 

dụng loại tấm pin có công suất 450Wp (số lượng: 12 tấm); hệ thống bộ biến tần 

chuyển đổi DC/AC (Inverter) sử dụng Inveter  6kW; hệ thống pin lưu trữ 10KW; hệ 

thống đường dây DC, AC đấu nối nội bộ nhà làm việc và đấu nối Pin Lithium 

10kWp; hệ thống điều khiển, quản lý dữ liệu, giám sát từ xa lấy từ bộ phát wifi; hệ 

thống tủ điện, chống sét và một số hệ thống phụ trợ khác,...  

2. Lý do điều chỉnh: 

 - Nhà quản lý vận hành Hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương tại văn bản số 233/HĐND-VP ngày 31/3/2017, 

tuy nhiên khi lập dự án tư vấn thiết kế chỉ khái toán chi phí nhà quản lý vận hành 

trong tổng mức đầu tư mà chưa có thiết kế cơ sở do đó giai đoạn thiết kế bản vẽ thi 

công không có cơ sở triển khai thực hiện. 

- Bổ sung nhà quản lý vận hành để đảm bảo điều kiện hoàn thành công trình, 

phục vụ công tác quản lý vận hành hồ chứa nước theo quy định. 

3. Chi phí xây dựng (bao gồm cả thiết bị) sử dụng nguồn vốn được phép giải 

ngân đến 31/12/2022 của dự án là 13,408 tỷ đồng, nằm trong nguồn vốn đã được 

bố trí và trong tổng mức đầu tư đã được duyệt (Văn bản số 1043/UBND-KHTH 

ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Gia Lai). 

 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

 Chủ đầu tư (Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh) 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 960/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017; Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 và Quyết định số 

335/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Gia Lai. 
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Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

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

 Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 
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