
PHỤ LỤC: 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi 
(Kèm theo Tờ trình 178/TTr-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Nội dung 

Theo Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 4 năm 

2021 của HĐND tỉnh 

Nội dung điều chỉnh lần này 

1 
Mục tiêu 

đầu tư 

Góp phần từng bước hoàn thiện 

mạng lưới đường giao thông và 

phân bổ lại dân cư trên địa bàn 

huyện; rút ngắn thời gian đi từ 

Trung tâm huyện đến các điểm 

dân cư 60, 63, 64 và các điểm 

dân cư lân cận tại xã Ia Tơi, 

huyện Ia H’Drai; tạo điều kiện 

thuận lợi đề người dân đi lại 

trong mùa mưa lũ và sinh hoạt, 

sản xuất; thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội. 

Góp phần từng bước hoàn thiện 

mạng lưới đường giao thông và 

phân bổ lại dân cư trên địa bàn 

huyện; rút ngắn thời gian đi từ 

Trung tâm huyện đến các điểm 

dân cư 60, 63, 64 và các điểm 

dân cư lân cận tại xã Ia Tơi, 

huyện Ia H’Drai; tạo điều kiện 

thuận lợi để người dân đi lại 

trong mùa mưa lũ và sinh hoạt, 

sản xuất; bảo đảm tình hình 

quốc phòng, an ninh, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn 

được giữ vững, ổn định, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2 
Quy mô 

đầu tư 

- Chiều dài xây dựng khoảng L 

= 15km. 

- Bề rộng nền đường: Bn = 

6,5m; Bề rộng mặt đường Bm 

= 3,5m; Bề rộng lề đường gia 

cố: Blgc = 2x1m = 2m; Bề rộng 

lề đất: Blđ = 2x1,5m = 3m. 

- Chiều dài xây dựng khoảng L 

= 13,7km. 

- Bề rộng nền đường: Bn = 

6,5m; Bề rộng mặt đường Bm 

= 3,5m; Bề rộng lề đường gia 

cố: Blgc = 2x1m = 2m (những 

đoạn có độ dốc dọc lớn); Bề 

rộng lề đất Blđ = 2x0,5m = 

1,0m (những đoạn có gia cố 

lề); Blđ = 2x1,5m = 3,0m 

(những đoạn không gia cố lề). 

3 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 

đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai 

đoạn 2021-2025 (khoảng 

135.000 triệu đồng) và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 

đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

(khoảng 135.000 triệu đồng) và 

các nguồn vốn hợp pháp khác. 

4 

Tiến độ 

thực hiện 

dự án 

Từ năm 2022 Từ năm 2023 
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