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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án:
Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng,
thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính
phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về chi phí quản lý đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm
2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng
12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với
một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của HĐND
tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa
phương giai đoạn 2016-2020;
Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về
việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn
từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar; Báo
cáo thẩm tra số 135/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tại Kỳ họp,
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Hùng Vương nối dài
(đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar,
với những nội dung sau:
1. Tên dự án: Đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ đường Kim Đồng, thị trấn
Quảng Phú đến xã Ea K’pam), huyện Cư M’gar.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư: UBND huyện Cư M’gar.
6. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công
nghiệp tỉnh.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk
Lắk.
- Điểm đầu: Tại điểm giao với đường Kim Đồng, Tổ dân phố 6, thị trấn Quảng
Phú, huyện Cư M’gar - Tỉnh lộ 8 (Km10+00).
- Điểm cuối: Hết địa giới hành chính thị trấn Quảng Phú giáp với xã Ea
K’pam, huyện Cư M’gar (Km12+300 - Tỉnh lộ 8).
8. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế
- xã hội; làm giảm ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Cư
M’gar; hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn Quảng Phú, thúc đẩy phát
triển thành đô thị loại IV, phù hợp với định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh;
tạo điều kiện cho việc gắn liền các trung tâm, các cụm dân cư và các buôn, làng với
nhau.
9. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, mở rộng.
10. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch
được duyệt: Nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng
và hệ thống an toàn giao thông.
- Loại công trình: Đường nội đô thị.
- Cấp thiết kế đường: Đường phố chính đô thị.
- Cấp công trình: Cấp III.
- Chiều dài tuyến dự kiến đầu tư: L=2,3 km.
- Cấp kỹ thuật: Cấp 50, tốc độ thiết kế Vtk = 50 Km/h.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1; Eyc ≥155 Mpa.
- Quy mô cắt ngang: Thực hiện theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày
02/02/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:
+ Chỉ giới đường đỏ: 32m;
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+ Bề rộng nền đường: Bnền = 32m;
+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 20m;
+ Vỉa hè: Bvhè = 6m x2 bên;
+ Hệ thống thoát nước: Đầu tư đồng bộ theo quy mô của dự án;
+Vỉa hè: Lát gạch Terrazzo;
+ Cây xanh: Trồng dọc vỉa hè;
+ Hệ thống điện chiếu sáng theo tuyến;
+ Hệ thống an toàn giao thông.

11 . Tổng mức đầu tư: 112.551.602.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, năm trăm
năm mươi mốt triệu, sáu trăm lẻ hai ngàn đồng).
12. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2023.
13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh, cụ thể:
- Năm 2020: 10.000.000.000 đồng (dự kiến bố trí theo Nghị quyết số 24/NQHĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh).
- Sau năm 2020: 102.551.602.000 đồng.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo
kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, Kỳ
họp thứ Chín thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

CHỦ TỊCH

Y Biêr Niê

