
ỦY BAN NHÂN DÂN 

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 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  

công trình Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Xây dựng 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 Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng công trình Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 47/TTr-SXD ngày 29/7/2021 

(kèm theo báo cáo thẩm định) và Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 09/7/2021 

của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

công trình Đường nội thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai với những nội dung sau: 

 I. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 7, khoản 9 Điều 1 Quyết định 

số 988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; khoản 3, Điều 1 Quyết định số 935/QĐ-

UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với các nội dung sau: 
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 1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Bổ sung đầu tư xây dựng đường 

Nguyễn Viết Xuân (đoạn Quảng Trường đến Quốc lộ 25), chiều dài tuyến L= 

1.161,59m, cụ thể: 

1.1. Nền, mặt đường:  

- Nền đường rộng Bnền= 17m, nền đường thiết kế với ta luy đào 1/1, taluy 

đắp 1/1,5, nền đường sau khi hoàn thiện lu lèn đạt độ chặt K95.  

- Mặt đường rộng Bmặt= 15m (kể cả dải phân cách rộng 5m). Kết cấu mặt 

đường gồm các dạng như sau: 

+ Kết cấu tăng cường mặt đường cũ (đoạn Km0+129,27-Km0+185,08m): 

Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,3kg/m2; 

bù vênh bê tông nhựa chặt 19; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2; 

kết cấu mặt đường cũ. 

+ Kết cấu tăng cường mặt đường cũ (đoạn Km0+185,08m-Km1+290,86m): 

Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2; 

cấp phối đá dăm loại I Dmax 25mm dày 15cm lu lèn K98; bù vênh cấp phối đá 

dăm loại I Dmax 25mm; kết cấu mặt đường cũ. 

+ Kết cấu mặt đường mở rộng (đoạn Km0+185,08m - Km0+585,35m): Bê 

tông nhựa chặt 19, dày 7cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2; cấp 

phối đá dăm loại I Dmax 25mm dày 15cm lu lèn K98; cấp phối đá dăm loại I Dmax 

37,5mm dày 15cm lu lèn K98; lu xử lý khuôn đường đạt độ chặt từ K95 lên  

K98 dày 30cm. 

+ Kết cấu mặt đường mở rộng (đoạn Km0+585,35m - Km1+290,86m): Bê 

tông nhựa chặt 19, dày 7cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2; cấp 

phối đá dăm loại I Dmax 25mm dày 15cm lu lèn K98; cấp phối đá dăm loại I Dmax 

37,5mm dày 15cm lu lèn K98; đất đồi chọn lọc dày 30cm lu lèn K98. 

+ Kết cấu sửa chữa hư hỏng trước khi thi công lớp cấp phối đá dăm phía 

trên: cấp phối đá dăm loại I Dmax 25mm dày 15cm lu lèn K98; lu lèn khuôn 

đường lên K98 dày 30cm. 

- Lề đường rộng mỗi bên 1m, đắp đất lu lèn K95.   

- Dải phân cách giữa rộng 5m, bằng bê tông đá 1x2 mác 200. 

1.2. Thoát nước: 

- Thoát nước ngang: Tận dụng và nối thêm chiều dài các cống cũ còn tốt 

trên tuyến, đảm bảo bề rộng nền đường thiết kế mới, chiều dài nối L= 52,9m. 

- Thoát nước dọc: Thiết kế bằng rãnh đất đào hai bên kiểu rãnh hình thang, 

kích thước (0,4+1,2)x0,4m; tận dụng một số vị trí cống dọc cũ còn tốt và cống 

dọc cũ D100 bên phải từ Km0+178,34m - Km0+381,91m, thiết kế đoạn cống 

tròn D100 dài 9,0m đấu nối vào cống ngang 2H300x200. Riêng đoạn mương 
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xây hở cũ bên trái dài 121,25m tận dụng nâng một bên thành mương. Cục bộ tại 

các vị trí ngã giao, lối vào cơ quan đã được đầu tư đậy đan, tiến hành nâng thành 

mương, đổ gối đậy đan và bổ sung tấm đan. 

1.3. Cống kỹ thuật: Thiết kế bằng cống hộp BTCT kích thước 

(100x100)cm, tổng cộng bố trí 3 cống hộp với tổng chiều dài L=86,4m. 

1.4. An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo, vạch sơn theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT. 

2. Tổng mức đầu tư: 

T

T 
Chi phí xây dựng 

Tổng mức được 

duyệt (đồng) 

Tổng mức đầu tư 

điều chỉnh (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 69.684.933.000 68.717.191.000 

2 Chi phí bồi thường GPMB 18.706.433.000 9.103.584.000 

3 Chi phí quản lý dự án 1.018.132.000 936.440.000 

4 Chi phí tư vấn ĐTXD 4.585.234.000 4.144.695.000 

5 Chi phí khác 1.924.504.000 870.625.000 

6 Chi phí dự phòng 14.080.764.000 26.227.465.000 

 Tổng cộng 110.000.000.000 110.000.000.000 

(Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng). 

3. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách Trung ương: 74.200 triệu đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 9.873 triệu đồng. 

- Tiết kiệm: 25.927 triệu đồng. 

II. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 988/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015; Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 Chủ tịch 

UBND tỉnh Gia Lai. 

 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 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; 

- 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 
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