
UY BAN NHAN DAN 
TINH GIA LAI 

s6: 406 fFTr-UBND 

TO TRINH 
V/v quyet dinh chit trtrang dAu ttr thy an citron Nguyen Chi Thanh 

tir Truirng Chinh de'n dtr&ng Le Duan), tinh Gia Lai 

Kinh giri: HOi dong nhan dan tinh 

Can cit. Luat TO chic chinh quyen dia phuang ngay 19/6/2015; 

Can cir Ludt 29(ju to cong ngay 13/6/2019; 

Can cir Nghl dinh 40/2020/ND-CP ngay 06/4/2020 dia Chinh phis ve htrang 
don mat so dieu ctia Ludt Dau ttr cong; 

Can ca. Quyet dinh so 58/QD-UBND ngay 15/01/2020 ctia UBND tinh ve viec 
themh lap hal clang than.' dinh boo coo nghien ceru kha thi, nguan,van va kha Wang 
can dal von nh6m A va giao nhiem von dinh Bao coo de xuat chit trtrangdau 

nguon von va kha nang can doi von chtrang trinh, dtr an nhom B, nhOm C sec 
dung von dau to cong do UBND tinh Gia Lai quan  

Xet T& trinh so 44/TTr-SXD ngay 23/12/2020 ctia LS.6.  Xay dung .ve viec de 
nghl quyet dinh dui &Jiang dau ttr dtr an dufmg Nguyen Chi Thanh (doan ter 
Truing Chinh den duang Le Dusan), tinh Gia Lai va van iban so 3032/SKHDT-
DTTD&GSDT ngay 25/12/2020 (kern theo boo coo tham so 263/BC-SKHDT ngay 
22/12/2020) aux S& Ke hooch va Ddu tu; 

UBND tinh trinh H6i Sing nhan dan tinh xem xet, quyet dinh chit'  truing dAu 
to du an duong Nguyen Chi Thanh ((loan tir Truing Chinh den duong Le Duan), 
tinh Gia Lai vii cac nOi dung chinh nhu sau: 

I. THONG TIN CHUNG DV AN: 

1. Ten du an: Dtrong NguyZn Chi Thanh (doan tir Truing Chinh den duong 
Le DuAn), tinh Gia Lai. 

2. Du an nhom;Nhom B. 

3. Chu dau ttr (du kien): Ban quan ly cac du an dAu tir xay dung tinh Gia Lai. 

4. D6i along thu htrang dm du an: Nhan dan tren dia ban thanh phi Pleiku. 

5. Dia die'rn.thuc hien du 	Thanh phi Pleiku, tinh Gia Lai. 

6. Tling von dfuc hien du an: 185 tS7d6ng. 

7. Ngu6n von dAu ttr va mirc von cu the theo timg ngu6n: Ngan sach Trung 
thong. 

'LONG. HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DOc lap - Tir do - 11#nh phtic  

Gia Lai, ngely..1-1-  thong 04 nom 2021 



TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

I 6 CIIU TICI! 

8. Thai gian thuc hien (du kien): Nam 2021 - 2023. 

9. Quy mo du an (quy mo du an la du kien, quy mo cu the ductc xac dinh 
trong giai doan lap, tham dinh, phe duyet du an dau to xay dung ding trinh): 

a) Doan Km0-Km0+240m: Tham be tong nhtra mat &rang r'Og 7m, xay dtmg 
he thong thoat nuac va an toan giao thong. 

b) Doan Km0+240-Km6+170m: Chi giai xay dung 30m, mat duemg be tong 
nhtra rOng 10,5mx2=21m, dai phan cach 3m, via he Ong 3mx2=6m, xay dung he 
thong thoat ntrac, an toan giao thong va cac hang rntic phi. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DIING BAO CAO DE XUAT CHU 
TRVONG DAU TU' DIV AN: 

1. UBND . tinh ce van ban s6 2374/UBND-KTTH ngay 24/11/2020, 
84/UBND-KTTH ngay 23/01/2021 ve viec giao nhiem vu cho SO Xay dung lap 
bao cao de xuat chu trucmg dau tu du an; 

, 2. SO Xay dung c6 :lb trinh se 40/TTr-SXD ngay 30/11/2020 ve viec de nghi 
tham dinh bao cao de xuat chu trucmg dau tu du an; 

3. Sa,Ke hoach va DAu tu TA' t6 chirc,lAy kien cac so lien quan va tong hcfp 
bao cao ket qua tham dinh bao cao de xut chi' truon g dau tu, nguon von va kha 
rang can diii von tai bao cao so 263/BC-SKHDT ngay 22/12/2020; 

, 4. Set , Xay dung hoan chinh h6 so va trinh UBND tinh trinh cap co thAm 
quyen quyet dinh chil tn.rang tai TO trinh so 44/TTr-SXD ngay 23/12/2020. 

III. DANH MVC HO SO KEM THEO: 

1. Bao cao de xuAt chit tnrcmg dAu tu. 

2. Bao cao ket qua thArn dinh bao cao de xuAt chu tnrung dAu tu, ngu6n von 
va kha nang can d6i von dm SO Ke hoach va DAu tu. 

3. Cac van ban khac c6 lien quan. 

UBND tinh trinh HDND tinh xem xet, quyet dinh phe clt!yet chit trucmg dAu 
tu du an &Yong Nguyen Chi Thanh (doan tir Tnremg Chinh den clueing Le Duan), 
tinh Gia Lai./. 

Noi nqn: 
- Nhu tren; 
- Thuerng bye tinh ily (bac, cao); 
- Thtrerng trirc HDND tinh; 
- Cac Doi bieu HDND tinh; 
- D/c CT va cac PCT UBND tinh; 
- Cac ser: XD, KHDT; 
- LAnh dao VP UBND tinh; 
- Ltru VT, CNXD, Kl-TH. 





















UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-SXD Gia Lai, ngày        tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí

Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn)

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố Pleiku về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây
dựng khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn số 2374/UBND-KTTH ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án
khởi công mới năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1102/VP-CNXD ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc kiểm tra, đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường
Nguyễn Chí Thanh;

Căn cứ Công văn số 1398/VP-CNXD ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc kiểm tra, đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường
Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường chinh đến đường Lê Duẩn), thành phố
Pleiku;

Căn cứ Biên bản cuộc họp vào lúc 14h00’ ngày 24/4/2020 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc thống nhất đề xuất
phương án đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ
Trường Chinh đến đường Lê Duẩn);

Căn cứ Báo cáo số 827/BC-SKHĐT ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân
đối vốn dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường
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Chinh đến đường Lê Duẩn);
Căn cứ Báo cáo số 968/BC-SKHĐT ngày 27/4/2020 của Sở Kế hoạch và

Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân
đối vốn dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường
Chinh đến đường Lê Duẩn);

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 08/9/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ
trì tổ chức với các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đầu tư dự án Sửa chữa,
nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê
Duẩn);

Căn cứ Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn
và khả năng cân đối vốn dự án: Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường
Chinh đến đường Lê Duẩn) số 263/BC-SKHĐT ngày 22/12/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư.

Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường
Chinh đến đường Lê Duẩn) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐỀ XUẤT
1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ

Trường Chinh đến đường Lê Duẩn).
2. Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Dự án nhóm B; Công trình giao thông

đô thị, cấp III.
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. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
6.1. Tổng mức đầu tư dự kiến: 185.000.000.000 đồng (một trăm tám mươi

lăm tỷ đồng).
6.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
6.3. Dự kiến tiến độ bố trí vốn theo từng năm:

Năm thực
hiện

Vốn dự kiến bố trí
(triệu đồng) Ghi chú

2021 60.000

- Khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi,
thiết kế cơ sở.
- Khảo sát thiết kế, lập bản vẽ thi công.
- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Thi công xây dựng công trình.

2022-2023 125.000 - Thi công xây dựng công trình.
- Hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
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II. NỘI DUNG  CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về

sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy
hoạch, kế hoạch đầu tư

1.1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Đường Nguyễn Chí Thanh là trục đường
lớn, có điểm đầu Km0 (giáp với đường Trường Chinh - Quốc Lộ 14), điểm cuối
Km6+170 (giáp với đường Lê Duẩn), chiều dài khoảng 6,17 km. Hiện trạng của
tuyến đường này khái quát như sau:

1.1.1. Hiện trạng nền, mặt đường:
+ Đoạn Km0 (giáp với đường Trường Chinh - Quốc Lộ 14) đến Km0+240

(giao với đường Lê Thánh Tôn), L=240m có quy mô mặt đường BTN rộng
7,0m.

+ Đoạn Km0+240 - Km0+940 (giao với đường Lý Nam Đế), L= 700m có
quy mô mặt đường BTN rộng 14m, lề đường bằng đất.

+ Đoạn Km0+940 (giao với đường Lý Nam Đế) - Km6+170 (giáp với đường
Lê Duẩn - Quốc lộ 19), L = 5,23 km có quy mô mặt đường BTN rộng trung bình
6,5m - 7m, lề đường bằng đất.

Đây là tuyến đường nối 2 tuyến Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19, qua quá trình
khai thác, lưu lượng xe tải trọng nặng qua lại với lưu lượng lớn, hiện trạng mặt
đường đã xuống cấp trầm trọng, nhiều vị trí đã xuất hiện hiện tượng hư hỏng rạn
nứt, trồi lún, ổ gà. Đặc biệt có 1 số đoạn mặt đường bị lún sâu 40-50cm, hư hỏng
toàn bộ mặt đường.

1.1.2. Hiện trạng thoát nước:
- Thoát nước ngang đã được đầu tư xây dựng với quy mô phù hợp với bề

rộng nền đường hiện tại. Trên tuyến hiện có 7 cống ngang qua đường, trong đó
có 6 cống hộp 1x1m và 1 cống tole 4D100 đã bị hư hỏng, bồi lấp, cần được thay
thế, sửa chữa.

- Thoát nước dọc hai bên tuyến chủ yếu là rãnh đất, hiện trạng đã bị bồi lấp,
có một số vị trí bị xói lở cần phải được đầu tư xây mới. Tại các vị trí qua đường
giao có bố trí cống bản BTCT nhưng hiện tại đã bị bồi lấp, cần được xây dựng
mới.

1.1.3. Hiện trạng an toàn giao thông:
- Đoạn Km0+240 - Km0+940 giữa tim đường có bố trí dải phân cách bằng

đốt BTXM lắp ghép. Đoạn còn lại chưa bố trí sơn kẻ vạch. Vì thế hệ thống an
toàn giao thông cần được đầu tư, làm mới để đảm bảo an toàn cho việc lưu
thông trên tuyến.

- Đây là tuyến đường có lưu lượng giao thông  lớn, trong khi đó với quy
mô hiện trạng tuyến đường hiện tại chưa đáp ứng được giao thông và cảnh quan
đô thị. Mặc khác hiện tại tuyến đường bị xuống cấp và hư hỏng trầm trọng tiềm
ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông khi lưu thông trên tuyến. Do đó việc đầu tư
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xây dựng tuyến đường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện giao
thông, vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan cho khu vực là hết sức cần thiết và
cấp bách.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư: Dự án nằm trên địa bàn thành phố
Pleiku kết nối 2 tuyến Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19 đảm bảo điều kiện giao thông
vận chuyển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện giao thông, vệ
sinh môi trường và tạo cảnh quan thành phố.

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:
- Đường Nguyễn Chí Thanh theo Quyết định 26/QĐ-UBND ngày

22/01/2018 của UBND tỉnh có mặt cắt QH (2A-2A): Nền đường rộng Bnền =
30÷50m; dải phân cách rộng Bdpc = 5m; mặt đường rộng Bmặt = (7,5÷12)mx2;
vỉa hè rộng Bvh = (5÷10,5)mx2. Đề xuất chủ trương đầu tư về hướng tuyến, chỉ
giới xây dựng cơ bản phù hợp với quy hoạch được duyệt. Đây cũng là phương
án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định tại các Công văn số 827/BC-
SKHĐT ngày 24/4/2020 và 968/BC-SKHĐT ngày 27/4/2020; đồng thời đã được
các ngành thống nhất tại Biên bản cuộc họp ngày 24/4/2020 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải và UBND thành phố Pleiku
thống nhất, cũng như phù hợp với chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công
văn số 1102/VP-CNXD ngày 06/4/2020, Công văn số 1398/VP-CNXD ngày
24/4/2020.

- Đoạn tuyến đi qua Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn
Km1+140 - Km3+30) được UBND thành phố Pleiku phê duyệt quy hoạch chi
tiết tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 có CGXD 50m, việc đề
xuất quy mô qua đoạn này theo quy mô các đoạn còn lại nhằm tạo sự đồng bộ về
mặt giao thông trên toàn tuyến; khi triển khai quy hoạch chi tiết khu dân cư và
có điều kiện thì tiếp tục mở rộng nền đường, mặt đường, vỉa hè theo quy hoạch
chi tiết được duyệt.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư
2.1. Mục tiêu dự án:
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và cảnh

quan cho khu vực dân cư sinh sống hai bên tuyến, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội cho địa phương.

- Từng bước hoàn thiện quy hoạch chung của thành phố, đảm bảo tính đồng
bộ kết nối giao thông và phù hợp với nhu cầu giao thông trong tương lai.

2.2. Quy mô dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường có chiều dài dự kiến
khoảng 6,17 km, đường giao thông đô thị, cấp III. Kết cấu mặt đường bê tông
nhựa, tải trọng thiết kế 10 T/trục, đầu tư hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ
thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019/BGTVT. Cụ thể như sau:

a) Đoạn Km0+00 - Km0+240, chiều dài khoảng 240m: Đoạn tuyến có mặt
đường cũ rộng 7m, hai bên tuyến nhà dân ở sát mép mặt đường khối lượng giải
phóng mặt bằng lớn, kiến nghị tận dụng mặt đường cũ, thảm tăng cường trên
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đường cũ. Bố trí thoát nước dọc bằng rãnh hộp lắp ghép bằng BTCT, rãnh hộp
sẽ được tận dụng khi tuyến đường được đầu tư theo quy hoạch:

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 7,0m.
- Kết cấu mặt đường: Thảm tăng cường mặt đường bê tông nhựa.
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước dọc: Bố trí thoát nước dọc hai bên bằng rãnh hộp lắp ghép

BTCT.
+ Cống thoát nước ngang đường: Thiết kế mới cống hộp, tròn các loại.
b) Đoạn Km0+240 - Km6+170, (chiều dài khoảng 5,93km):
- Bề rộng nền đường: Bnền = 30m. Vỉa hè đất.
- Bề rộng mặt đường và dải phân cách: Bm+dpc = 24m, trong đó:
+ Dải phân cách giữa: Bdpc = 3m (Giai đoạn sau sẽ mở rộng theo quy

hoạch).
+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2x10,5m = 21m (kể cả đan rãnh).
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước dọc: Bố trí thoát nước dọc hai bên vỉa hè bằng cống tròn

BTCT.
+ Cống thoát nước ngang đường: Thiết kế mới cống hộp, tròn các loại.
c) Bãi đậu xe: Dự kiến bố trí 4-6 bãi đậu xe trên tuyến tại các vị trí thích

hợp, quy cách bãi đậu xe tuân thủ Quy chuẩn 41:2012/BGTVT về điều lệ báo
hiệu đường bộ.

d) Hệ thống hạ tầng đường ống chờ lắp đặt dây dẫn của hệ thống điện chiếu
sáng và hệ thống cấp nước tưới cây xanh: Trong dải phân cách, trên chiều dài
toàn tuyến.

* Đề xuất chủ trương đầu tư trong giai đoạn này như sau:
- Đầu tư xây dựng mặt đường và hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT,

phần vỉa hè chỉ đắp đất.
- Hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật

khác thực hiện theo Công văn số 1398/VP-CNXD ngày 24/4/2020 của UBND
tỉnh: UBND thành phố Pleiku nghiên cứu, có kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh, đảm
bảo phát huy hiệu quả tuyến đường sau khi đưa vào khai thác sử dụng.

- Các vị trí có công trình kiến trúc vi phạm chỉ giới kiến nghị UBND vận
động tháo dỡ.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư dự án:
- Địa điểm: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Phạm vi đầu tư dự án: Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí

Thanh (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Duẩn) với tổng chiều dài



6

tuyến đường dự kiến khoảng 6,17 km.
3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân

đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác
để thực hiện dự án:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 185.000.000.000 đồng (một trăm tám mươi
lăm tỷ đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện

thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo
đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả

4.1. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

xây dựng: Năm 2021.
- Thi công xây dựng công trình:
- Khởi công: năm 2021.
- Thi công xây dựng, hoàn thiện và bàn giao: năm 2021-2023.
4.2. Khả năng huy động các nguồn lực: Dọc hai bên tuyến dân cư ở tương

đối đông đúc, vì vậy việc phát huy nguồn lực phục vụ cho việc thi công là rất
dồi dào và hiệu quả.

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí
vận hành dự án sau khi hoàn thành

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

TT Hạng mục Thành tiền (đồng)
1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 28.272.000.000
2 Chi phí xây dựng 123.592.000.000
3 Chi phí quản lý dự án 2.108.000.000
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 6.010.000.000
5 Chi phí khác 8.200.000.000
6 Chi phí dự phòng 16.818.000.000

Tổng mức đầu tư 185.000.000.000
(một trăm tám mươi lăm tỷ đồng)

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Căn cứ Quyết định số
3409/2014/QĐ- BGTVT ngày 8/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban
hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, chi phí duy tu bảo dưỡng
thường xuyên trung bình năm là 200.000.000đồng/km x 6,17 km =
1.234.000.000 đồng/năm (tạm tính).

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội, xác định



7

sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội
6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:
Quá trình triển khai thi công có thể phát sinh nhiều bụi, khí thải xe, máy thi

công gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn; sự rơi vãi vật liệu xây dựng, dầu
nhớt, xăng từ máy thi công, ... có thể gây ô nhiễm nguồn nước, (chảy xuống
vùng thấp), ô nhiễm đất; lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến nhiều,
trong đó thành phần xe có tải trọng lớn khá nhiều, dân cư 2 bên đường khá đông
đúc trong điều kiện diện lưu thông thu hẹp do quá trình thi công gây mất an toàn
giao thông và khó khăn trong sinh hoạt, ... Ngoài ra việc khai thác vật liệu để thi
công công trình, quá trình vận chuyển vật liệu, vận chuyển đổ bỏ đất thải, xà
bần,... cũng tác động đến môi trường. Chủ đầu tư căn cứ quy mô dự án và quy
định của pháp luật thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy
định; đồng thời chủ động ngay từ đầu tổ chức các biện pháp giảm thiểu các tác
động tiêu cực của dự án đối với môi trường, xã hội. Việc hoàn thành dự án trong
thời gian nhanh nhất sẽ giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi
trường mà dự án mang lại.

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:
Đường Nguyễn Chí Thanh chiếm một vị trí chiến lược quan trọng trong kế

hoạch phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư dự án sẽ khắc
phục tình trạng xuống cấp của các công trình hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an toàn
cho việc lưu thông trên tuyến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và
từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên khu vực theo quy hoạch.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không phân chia.
8. Các giải pháp tổ chức thực hiện
Dự án được đầu tư xây dựng một lần và hoàn chỉnh trong 3 năm, bằng việc

phân chia các gói thầu hợp lý về quy mô để thực hiện đồng thời.
Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND thành phố Pleiku chịu trách

nhiệm tổ chức thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc phạm
vi quản lý. Kinh phí thực hiện nội dung này được lấy từ nguồn vốn của dự án.

Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem
xét, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng
cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn)./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- UBND thành phố Pleiku;
- GĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Tấn Toàn
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BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường

Chinh đến đường Lê Duẩn)
ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

TT Hạng mục Diễn giải Thành tiền
(đồng)

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư Bảng 2 tạm tính kèm theo 28.272.000.000

2 Chi phí xây dựng Bảng 1 tạm tính kèm theo 123.592.000.000
3 Chi phí QLDA GQLDA = GXD/1,1*1,706% 2.108.000.000
4 Chi phí tư vấn ĐTXD Tạm tính 6.010.000.000
5 Chi phí khác Tạm tính 8.200.000.000

6 Chi phí dự phòng GDP = (GBT + GXD + GQLDA +
GTV + GK)*10,00% 16.818.000.000

Tổng mức đầu tư 1+2+3+4+5+6 185.000.000.000

(một trăm tám mươi lăm tỷ đồng)
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BẢNG 1: TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG TẠM TÍNH
DỰ ÁN: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường

Chinh đến đường Lê Duẩn)
ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

TT Hạng mục Đơn
vị

Khối
lượng

Đơn giá
(đồng)

Chi phí xây
dựng (đồng)

I Nền, mặt đường 86.423.755.000
- Nền, mặt đường BTN m2 124.530 613.500 76.399.155.000
- Thảm tăng cường mặt đường
cũ m2 1.680 320.000 537.600.000

- Xử lý đường cũ m2 2.000 400.000 800.000.000
- Dải phân cách m 5.930 600.000 3.558.000.000
- Bó vỉa - đan rãnh m 11.860 250.000 2.965.000.000
- Bãi đậu xe (mặt BTN) m2 1.500 620.000 930.000.000
- Hạ tầng kỹ thuật chờ chiếu
sáng và tưới cây xanh trong
dải phân cách

m 6.170 200.000 1.234.000.000

II Công trình thoát nước 34.700.000.000
- Cống hộp 100x100 m 300 7.500.000 2.250.000.000
- Cống thoát nước dọc D100 m 11.800 2.250.000 26.550.000.000
- Rãnh hộp lắp ghép m 460 3.000.000 1.380.000.000
- Hố ga, cửa thu nước cái 400 11.300.000 4.520.000.000

III An toàn giao thông m 6.170 400.000 2.468.000.000
Tổng cộng (I+II+III) 123.591.755.000
Làm tròn 123.592.000.000

Đơn giá được tính theo đơn giá đầu tư đường Tôn Đức Thắng TP Pleiku đã được phê
duyệt. Riêng đơn giá rãnh hộp lắp ghép được tính theo đơn giá đường quy hoạch D3,
khu du lịch Biển Hồ T.P Pleiku, Gia Lai.
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BẢNG 2: TỔNG HỢP CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
TẠM TÍNH

DỰ ÁN: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường
Chinh đến đường Lê Duẩn)

ĐỊA ĐIỂM: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

TT Hạng mục Đơn
vị

Khối
lượng

Đơn giá
(đồng) Chi phí (đồng)

I CHI PHÍ DI DỜI HẠ TẦNG
KỸ THUẬT 6.000.000.000

- Di dời biển báo cái 24 500.000 12.000.000

- Di dời trụ điện đơn, trụ điện
vuông, trụ điện chiếu sáng trụ 174 4.500.000 783.000.000

- Di dời trụ điện đôi trụ 20 6.500.000 130.000.000
- Di dời trạm biến áp trạm 2 250.000.000 500.000.000
- Di dời hệ thống cáp quang, hố
ga cáp quang m 6.100 750.000 4.575.000.000

II CHI PHÍ BỒI THƯỜNG TÁI
ĐỊNH CƯ 20.672.150.000

1 Đất ở m2 2.150 6.900.000 14.835.000.000

2

Tường rào: Móng xây đá hộc
VXM mác 50. Tường xây gạch
ống dày 10cm, trụ 20x20cm, có
giằng BTCT, chiều cao bình
quân của tường và trụ 2m, quét
vôi

m 700 1.517.000 1.061.900.000

3 Mái hiên m2 6.000 452.000 2.712.000.000

4

Nhà: Móng xây đá, tường xây
gạch, nền xi măng, tường trát
vữa, sơn nước, có sê-nô mặt
trước, mái lợp tôn

m2 525 3.930.000 2.063.250.000

III Chi phí thực hiện công tác bồi
thường, GPMB { 6%*(I+II)} 1.600.329.000

Tổng chi phí di dời, hỗ trợ và
tái định cư tạm tính (I+II+III) 28.272.479.000

Làm tròn 28.272.000.000
(Bảng trên được Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku lập)

Đơn giá di dời hạ tầng kỹ thuật được tính theo đơn giá đầu tư đường Tôn Đức Thắng
TP Pleiku đã được phê duyệt.
Đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ tái định cư tạm tính theo giá đất trên TP Pleiku giai
đoạn 2020-2024 theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Đơn giá hỗ trợ tường xây, mái hiên tạm tính.
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