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DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng

(đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về
việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về
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
số136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 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 02/12/
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 Quyết định số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng
Nhân dân tỉnh Quảng Trị về chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền
quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định tiêu chí dự
án trong điểm nhóm C;

Xét Tờ trình số 5426/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Quảng
Trị về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng
(đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9), thành phố Đông Hà;báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách;  ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn
từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9) với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-161-2016-nd-cp-co-che-dac-thu-quan-ly-dau-tu-xay-dung-du-an-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-333119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-300247.aspx


Hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt và
kết nối trục đường vành đai phía Tây thành phố với đập ngăn mặn sông Hiếu,
nhằm phát huy hiệu quả công trình; kết nối giao thông hai bên bờ sông Hiếu, góp
phần đáp ứng tiêu chí để đưa thành phố Đông Hà lên đô thị loại II.

2. Quy mô đầu tư:

- Đường giao thông:

+ Chiều dài tuyến 578,06 m, điểm đầu nối tiếp vào dự án đập ngăn mặn
sông Hiếu, điểm cuối giao Quốc lộ 9 tại Km3+320.

+ Cấp đường: Đường phố chính thứ yếu, Vtk=50km/h.

+ Mặt cắt ngang đường: Nền đường 30m, mặt đường 16m, dải phân cách
giữa 2m, lề đường 2x6m.

+ Kết cấu mă ăt đường bằng bê tông nhựa, Eyc=130MPa. 

+ Hè phố lát gạch Terrazzo và trồng cây xanh. Trong giai đoạn này hạng
mục lát gạch hè phố chỉ thực hiện trong phạm vi chiều rộng 5m, chừa lại 1m sẽ
đầu tư sau để bố trí cấp nước và các công trình hạ tầng khác sau này.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc bằng cống tròn Ф0,8m chạy ngầm dưới hè phố.

+ Cầu trên tuyến: Cầu bản BTCT dự ứng lực tại Km0+052,38. Cầu rộng
30m, chiều dài toàn cầu 22,1m.

- Hoàn trả công trình thủy lợi: Hoàn trả hệ thống kênh mương thủy lợi,
phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Điện chiếu sáng dài 539m bố trí trên dải phân
cách giữa.

- Nút giao và hệ thống an toàn giao thông: 

+ Nút giao với Quốc lộ 9 và giao với các đường nội bộ trong khu vực thiết
kế giao cùng mức.

+ Tổ chức giao thông: Bố trí hoàn thiện biển báo hiệu, sơn vạch kẻ đường
theo QCVN 41:2016/BGTVT.

5. Nhóm dự án: Dự án trọng điểm nhóm C. 

6. Tổng mức đầu tư: 63.502 triê ău đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh

8. Địa điểm xây dựng: Phường 3, thành phố Đông Hà.

9. Thời gian và tiến độ thực hiện: Từ năm 2020-2022.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.



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 phối hợp
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát
thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ
họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông
qua./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, KBNN tỉnh;
- TT HĐND, UBND thành phố Đông Hà;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Hùng
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