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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-HĐND Ia H’Drai, ngày 12 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án:  
Đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc 

Quốc lộ 14C Trung tâm huyện Ia H’Drai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 4  

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 xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ  Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ  trương 
đầu tư dự án nhóm C; 

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh  Kon Tum về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ 
tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện Ia 

H’Drai; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham 
gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

  QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng 
khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện Ia H’Drai, 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

- Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận 
lợi để phát triển khu trung tâm thương mại, trung tâm Hành chính, phát triển kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật; phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Khai thác tiềm năng đất đai để hình thành khu đô thị phía Bắc của huyện Ia 

H’Drai. Tạo điểm nhấn kiến trúc vùng đô thị theo quy hoạch, tạo lập một môi 
trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của khu vực. 

- Xây dựng huyện phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao đời sống của người 
dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, khai thác 
hiệu quả nguồn tài nguyên, thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp II; công trình công nghiệp, 

công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. 

a) Tuyến: 

- Chiều dài tuyến: Khoảng L=1.929,29m (bao gồm 02 đoạn vuốt nối điểm 
đầu và điểm cuối, mỗi đọan L=80m). 

- Bề rộng nền đường: Bn=32m. Bề rộng mặt đường: Bm=9x2=18m. Bề 
rộng lề: Bl=6x2=12m. Bề rộng giải phân cách: Bgpc=2m. Kết cấu mặt đường: 

Mặt đường bằng bê tông nhựa chặt rải nóng trên móng cấp phối đá dăm dày 
30cm. 

- Đầu tư hệ thống thoát nước ngang; thoát nước dọc; vỉa hè lát gạch, trồng 
cây xanh. 

- An toàn giao thông: Thiết kế hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2019/BGTVT. 

- Hệ thống đường ống kỹ thuật: Tại các vị trí nút giao bố trí các đường ống 

thoát nước thải, cấp nước... dưới lòng đường để không đào mặt đường khi các dự 
án trên triển khai. Di dời đường ống cấp nước hiện hữu trong phạm vi thi công, bố 

trí đường ống nằm trên vỉa hè. 

b) Hệ thống điện: 

- Tháo dỡ đường dây trung thế 35Kv hiện có, đầu tư đường dây 35Kv đi nổi 
trên vỉa hè. 

- Đầu tư 02 trạm biến áp. 

- Đầu tư điện chiếu sáng.  

c) San lấp mặt bằng: San lấp mặt bằng dọc theo QL14C và các lô đất ở theo 
các tuyến ngang để bán đấu giá đất. 

d) Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ khác. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 98.798.546.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, bảy 

trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

trong cân đối và các nguồn hợp pháp khác. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

7. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 04 năm 
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8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 
huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- Thường trực HĐND-UBND các xã; 
- Lưu: VT-TH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lương Văn Thám 
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