HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐỎNG
Số:

/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Đông, ngày 06 tháng 10 năm 2020
NGHỊ QUYẾT

v ề chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã

từ trung tâm xã Hương Hữu đi xã Hương Xuân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN NAM ĐÔNG
KHOÁ VI, KỲ HỌP CHUYỂN ĐỀ THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành), (sửa đổi, bổ
sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đâu tư công;
Xét Tờ trình sổ 132/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của ủ y ban
nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng
đường liên xã từ trung tâm xã Hương Hữu đi xã Hương Xuân; Bảo cáo thâm tra
của Ban kỉnh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biêu Hội đông nhân dân
huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã từ
trung tâm xã Hương Hữu đi xã Hương Xuân với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường liên xã từ trung tâm xã Hương Hữu
đi xã Hương Xuân.
2. Mục tiêu đầu tư: Phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo
quy hoạch, phục vụ nhu cầu dân sinh, nâng cao đời sống của người dân, góp phần cải
tạo cảnh quan môi trường khu trung tâm xã Hương Hữu, mở rộng tuyến đường kết
nối giao thông đến xã Hương Xuân, góp phần thúc đẩy phát hiển kinh tế - xã hội của
địa phương.
3. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài khoảng l,85km, điểm đầu
tuyến giao đường Tỉnh lộ 14B trên địa bàn xã Hương Hữu, diêm cuôi tại câu Đội 3
xã Hương Xuân; bao gồm 02 đoạn:
+ Đoạn 1 có chiều dài khoảng 400m nối từ đường Tỉnh lộ 14B đến Trường
Mầm non Hương Hữu, nền đường rộng 1l,0m, mặt đường rộng 7,Om.
+ Đoạn 2 có chiều dài khoảng 1.450m nối từ Trường Mầm non Hương Hữu
đến cầu Đội 3 xã Hương Xuân, nền đường rộng 7,Om, mặt đường rộng 5,5m.

2

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm, nền đường đắp đất
đầm chặt K95-K98
- Xây dụng hệ thống thoát nước ngang và dọc trên tuyến quy mô vĩnh cửu,
đảm bảo yêu cầu sử dụng.
- Bố trí lắp đặt hệ thống an toàn giao thông phù họp.

4. Nhóm dự án: Nhóm c.
5. Tổng mửc đầu tư dự kiến: 11.000 triệu đồng
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
7. Địa điểm thực hiện: Các xã: Hương Hữu, Hương Xuân.
8. Thòi gian thực hiện thực hiện dự án: 03 năm.
9. Tiến đô thuc hiên thưc hiên đir án: 03 năm.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho ủ y ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối họp với Ban Thường
trực Úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VI, kỳ
họp chuyên đề thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2020./.
N ơi nhận:
TT. HĐND tỉnh, UBND tinh;
- Sờ Kế hoạch - Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND, UBMT huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã ,thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- VP HĐND&UBNÒ: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TC-KH.
-

