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NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 02 cụm đèn tín hiệu  

điều khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - 
Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, 

thành phố Đông Hà 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ qui 

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

Xét Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng 2 cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - 

Hiền Lương - Nguyễn Bỉnh Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc 

Kháng, thành phố Đông Hà; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung danh mục dự án Xây dựng 02 cụm đèn tín hiệu điều 

khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - Nguyễn Bỉnh 

Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đông Hà 

vào kế hoạch đầu tư công năm 2020; thời gian thực hiện 2020 - 2021.  

Điều 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 2 cụm đèn tín hiệu 

điều khiển giao thông: Ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - Nguyễn 

Bỉnh Khiêm và ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, thành phố 

Đông Hà với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

Đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, giảm thiểu  

tai nạn giao thông; Phân luồng, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao 

thông qua nút theo trật tự quy định, hạn chế ùn tắc giao thông; tăng khả năng 

thông hành qua nút; Nâng cao năng lực quản lý giao thông, góp phần hoàn thiện 

hệ thống giao thông đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. 
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2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 02 cụm đèn tín hiệu điều khiển giao 

thông với các nội dung cụ thể như sau: 

- Nút giao ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Hiền Lương - Nguyễn Bỉnh 

Khiêm: 04 cột đèn tín hiệu loại có tay vươn, thân cột cao 6,2m; 04 cột đèn tín 

hiệu giao thông cho người đi bộ loại thẳng cao 2,5m; trên cột bố trí các loại đèn 

tín hiệu giao thông LED, pin năng lượng mặt trời; bố trí tủ điều khiển đèn tín 

hiệu giao thông, vạch sơn kẻ đường. 

- Nút giao ngã tư đường Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng: 04 cột đèn 

tín hiệu loại có tay vươn, thân cột cao 6,2m; 04 Cột đèn tín hiệu loại thẳng cao 

4,4m; trên cột bố trí các loại đèn tín hiệu giao thông LED, pin năng lượng mặt 

trời; bố trí tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn kẻ đường. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư: 2.500 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn kinh phí an toàn giao thông Trung ương bổ 

sung có mục tiêu. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

8. Đơn vị lập Báo cáo chủ trương đầu tư : Ban An toàn giao thông tỉnh 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

với 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 15 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBNTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, KBNN tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- TT HĐND, UBND thành phố Đông Hà;  

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 


