
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /NQ-HĐND 

 

Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2020 

 NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang   

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 

2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội 

đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Xét Tờ trình của UBND tỉnh số 5167/TTr-UBND ngày 04/9/2020 về đề 

nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính 

huyên Tây Giang sử dụng vốn ngân sách tỉnh tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp khóa IX; 

Báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày      tháng     năm 2020 của Ban Kinh tế 

- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đƣờng nội thị trung tâm hành 

chính huyện Tây Giang sử dụng vốn ngân sách tỉnh thực hiện năm 2021 với 

tổng mức đầu tƣ 40.000 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách tỉnh giai đoạn trung 

hạn 2021-2025 (chi tiết theo các phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

a) Chỉ đạo chủ đầu tƣ và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành các thủ tục đầu tƣ theo quy định; tăng cƣờng công tác phối hợp và 



 

 

nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tƣ, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công 

tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán....  

b) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh lãng phí, thất thoát trong 

quá trình đầu tƣ xây dựng công trình; tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu 

thầu, giám sát chất lƣợng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cƣơng việc 

chấp hành pháp luật đầu tƣ xây dựng. 

c) Tổ chức thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những 

trƣờng hợp phát sinh. 

2. Thƣờng 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. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp 

thứ 17 thông qua ngày   tháng    năm 2020./. 
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; 

- Lƣu: VT, TH (Huy). 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

       CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

ĐƢỜNG NỘI THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂY GIANG 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /    /2020 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Đầu tƣ xây dựng đoạn tuyến góp phần hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng giao thông cho khu vực trung tâm hành chính huyện Tây Giang 

theo quy hoạch, góp phần nâng cấp tuyến đƣờng ĐT.606 đáp ứng nhu cầu lƣu 

thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Tổng chiều dài dự kiến L= 1.100m, lý trình từ Km13+400 đến Km14+500 

(trong đó đoạn từ Km13+400 đến Km13+500 có chiều dài 100m chỉ nâng cấp, 

cải tạo trên nền đƣờng sẵn có). 

- Đƣờng chính khu vực, tốc độ thiết kế 50 km/h theo QCVN 07-

4:2016/BXD. 

 - Bề rộng nền đƣờng: Bn= 27m= 2x7,5m (mặt đƣờng) + 2x5,0m (vỉa hè) + 

2m (dải phân cách). 

- Khổ cầu nhỏ, cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Mặt đƣờng bê tông nhựa. 

- Tải trọng thiết kế:   + Tính áo đƣờng: Trục xe 100kN; 

   + Tính cống: H30-XB80. 

- Hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 

hiệu đƣờng bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: 

- Ngân sách tỉnh: 36 tỷ đồng; 

- Ngân sách huyện Tây Giang: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án. 

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023. 


