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TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-

Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh đã thống 
nhất bổ sung 15 dự án dự kiến khởi công trong năm 2020 chuyển sang khởi 
công năm 2019; trong đó có dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở 
rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông 
nhựa đoạn Km68+508-Km71+578), với tổng mức vốn dự kiến 20 tỷ đồng, 
nguồn vốn ngân sách tỉnh. Theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 
18/6/2014, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 
2916/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 
219/QĐ-UBND ngày 20/01/2020, với tổng mức đầu tư được phê duyệt 20 tỷ 
đồng, trong đó dự phòng 0,45 tỷ; thời gian thực hiện dự án: 2019-2021. Công 
trình do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu 
tư, khởi công ngày 20/10/2020.

Trong thời gian chuẩn bị thi công, do ảnh hưởng bão số 6 và số 9 năm 
2020 gây sạt lở mái taluy tại nhiều vị trí trên tuyến. Trong đó, tại vị trí 
Km70+100 bị sạt lở taluy âm, nền đường bị cắt đứt hoàn toàn với đoạn dài 
khoảng 42m, sạt lở đến sát taluy dương. Để khắc phục hư hỏng cần phải dịch 
tuyến về phía taluy dương, đồng thời xây dựng tường chắn taluy âm hoặc kè 
gia cố phía taluy âm (bằng bê tông hoặc xếp rọ đá) để đảm bảo ổn định nền, 
mặt đường. Kinh phí bổ sung khắc phục hư hỏng khoảng 3,0 tỷ đồng; phát sinh 
tăng thêm làm vượt tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,55 tỷ đồng. UBND tỉnh đã 
báo cáo và Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 
65/HĐND-VP ngày 26/3/2021.

Kính trình HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Dự án Nâng 
cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn 
Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578) từ 20 
tỷ đồng lên 22,55 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh.
Nơi nhận:
-  Như trên;
-  CT, các PCT UBND tỉnh;
-  Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT;
-  BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
-  Lưu: VT,TH, KTN (H).
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 [daky] 
Nguyễn Hồng Quang
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