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NGHỊ QUYẾT 

 Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày    tháng   năm 20    

 u t sửa   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 tháng    năm 20    

 ăn c   u t   y d ng ngày      20     u t sửa   i, b  sung một số  i u 

của  u t   y d ng ngày  7   2020   

 ăn c   u t   u t  c ng ngày      20     u t sửa   i, b  sung một số quy 

  nh của    u t; 

 ăn c  Lu t Ng n sách nhà n ớc ngày 2  tháng   năm 20    

 ăn c  Ngh    nh số  0 2020 N - P ngày 0  tháng   năm 2020 của  h nh 

phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u của Lu t   u t  c ng  

 ăn c  Ngh    nh số     20   N - P ngày 2  tháng  2 năm 20   của 

 h nh phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u của Lu t Ng n sách nhà n ớc; 

 ăn c  Ngh  quyết số 70/NQ-H ND ngày 0   2 202  của Hội  ồng nh n 

d n tỉnh v  kế hoạch   u t  c ng trung hạn giai  oạn 202 -2025; 

 ét  ờ trình số 8712/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nh n d n tỉnh v     ngh  quyết   nh chủ tr  ng   u t  d  án   ờng nối c u Bình 

 ào  ến   ờng Võ  h    ng  Báo cáo thẩm tra số ...../BC-H ND ngày .... tháng     

năm 2023 của Ban Kinh tế - Ng n sách Hội  ồng nh n d n tỉnh và ý kiến thảo 

lu n của  ại biểu H ND tỉnh tại kỳ họp. 
 

 QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu Bình Đào đến 

đường Võ Chí Công, như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, phát huy hiệu 

quả cầu Bình Đào đã đầu tư xây dựng mở rộng, tăng khả năng lưu thông và đảm 

bảo an toàn giao thông.  

2. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.619 (đường Võ Chí Công) đến cầu Bình 

Đào dài khoảng 2,1Km, với quy mô như sau: 

+ Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng theo TCVN4054-2005. 

+ Mặt cắt ngang: Bn=9,0m =8,0m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất). 

+ Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa. 



+ Khổ cống bằng khổ nền đường. 

+ Xây dựng mương thoát nước dọc 2 bên tuyến. 

+ Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Thăng Bình. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026.  
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm, phối hợp 
chặt chẽ trong công tác lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán, đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 
hiệu quả đầu tư dự án.  

b) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư 
xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp 

nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương 
đầu tư.  

c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm pháp luật 
trong quản lý đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.  

d) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành; kịp thời 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những trường hợp phát 
sinh của dự án.  

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 giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

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

thứ mười ba thông qua ngày       tháng      năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- UBND tỉnh; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND;  

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   

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

- TT.HĐND, UBND huyện Thăng Bình; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 



 


