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NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 22 
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 1  6 2015   u t s a   i, 

b  sung một số  i u của  u t    ch c  h nh phủ và  u t    ch c ch nh quy n   a 
ph  ng ngày 22 11 201   

 ăn c  Lu t Đầu t  công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 ăn c  Lu t Ngân sách nhà n ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015  

 ăn c  Ngh    nh số 40 2020 NĐ- P ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  h nh 

phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u Lu t Đầu t  công  

Xét  ờ trình số 1272/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân t nh; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 15  tháng 3  năm 2021 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội  ồng nhân dân t nh và ý kiến thảo lu n của  ại biểu tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện 

Nông Sơn với các nội dung sau: 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung:  

- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng;  

- Điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư:  

+ Điều chỉnh, bổ sung cầu dầm bản, chiều dài nhịp L=15m trên nhánh tuyến 

N69-N91;  

+ Bổ sung 02 cống thoát nước ngang đường; bổ sung đoạn tường chắn bên 

trái tuyến và hệ thống mương hở dọc chân ta luy bên phải tuyến thuộc nhánh tuyến 

N9-N88;  

+ Bổ sung 01 cống thoát nước ngang đường dân sinh và gia cố mái ta luy 

đường dẫn sinh bên phải tuyến thuộc nhánh tuyến N28-N40. 

2. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 126,537 tỷ đồng. 
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3. Cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng: 30 tỷ đồng.  

- Ngân sách tỉnh: 90,337 tỷ đồng. 

- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2022 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 

Ngh  quyết này   ợc Hội  ồng nhân dân t nh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp th  

22 thông qua ngày 16  tháng 3 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- UBND tỉnh; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                       - 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

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

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
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