
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

Số:          /NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường  

giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới,  

nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn  

Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh),  

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 

năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 

dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Văn bản số 328/HĐND-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng công trình; 

Căn cứ Văn bản số 65/HĐND-KTN ngày 11 tháng 4 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn 

ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng 

chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 10.000 

tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc 

gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang; 
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Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, 

nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, 

xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm 

Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn 

Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã 

Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã 

Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã 

Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ; góp phần 

đảm bảo giao thông đi lại giữa các xã được thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng, nâng cao khả năng giao thông và vận tải hàng hóa, đồng thời thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân khu vực 

hạ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng 

chiều dài khoảng 24,218 Km, theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 

4054 - 2005), cụ thể như sau: 

a) Tuyến chính: Tổng chiều dài sau điều chỉnh 10,33 Km, gồm: 

- Theo dự án đã phê duyệt: 5,953 Km. 

- Bổ sung thêm: 4,377 Km, trong đó có 2,7 Km là đường bê tông do nhân 

dân tự xây dựng chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (một số đoạn mặt đường bị 

hư hỏng, mặt cắt ngang nhỏ hẹp, không đảm bảo tầm nhìn). 

b) Tuyến nhánh: Tổng chiều dài sau điều chỉnh 13,888 Km, gồm: 

* Khu vực trung tâm xã Vân Sơn: Tổng chiều dài 6,048 Km. 

- Tuyến nhánh đã được phê duyệt: 1,78 Km. 

- Bổ sung các đoạn nhánh trong thôn Mãn Sơn: Tổng chiều dài 

4,268 Km, gồm:  

 + Nhánh 1: Từ chân dốc cổng trời đến xưởng gỗ, cổng nhà văn hóa thôn 
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Mãn Sơn, qua cửa nhà ông Thiện đấu vào tuyến nhánh chính cửa nhà ông 

Chuyền, dài 2,621 Km; 

 + Nhánh 2: Từ cửa nhà ông Chuyền qua nhà ông Sơn, đấu vào tuyến 

chính, dài 1,132 Km; 

 + Nhánh 3: Từ nút giao ngã ba tuyến chính, cổng vào thôn Mãn Sơn đến 

ngã ba cây đa thôn Mãn Sơn, dài 0,269 Km; 

+ Nhánh 1a Đồn Hang: Từ ngã ba Đồn Hang tuyến chính đến ngã ba cây 

đa, dài 0,246 Km; 

* Khu vực trung tâm xã Hồng Lạc bổ sung 06 đoạn nhánh với tổng chiều 

dài 4,125 Km, gồm: 

- Nhánh 4: Ngã tư Kim Xuyên đến cây xăng Kim Xuyên, dài 0,326 Km; 

- Nhánh 5: Ngã tư Kim Xuyên đi trường cấp 3 Kim Xuyên, dài 0,6 Km; 

- Nhánh 6: Từ nút giao Km 0+200 nhánh 4 đến ngã ba nhánh 8, dài 0,621 Km; 

- Nhánh 7: Từ ngã ba tuyến chính đến ngã ba nhánh 6, dài 0,128 Km; 

- Nhánh 8: Từ ngã ba tuyến chính đi Hưng Định, dài 0,450 Km;  

- Nhánh 9: Từ tuyến chính dự án đã được phê duyệt nối vào Ủy ban nhân 

dân xã Hồng Lạc, dài 2,0 Km; mục đích để khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng phục vụ cho xã Hồng Lạc phát triển lên đô thị loại V. 

* Khu vực xã Trường Sinh bổ sung 02 đoạn nhánh với tổng chiều dài 

3,715 Km, gồm: 

- Đoạn nhánh từ tuyến chính đến Ủy ban nhân dân xã Trường Sinh: Dài 

0,215 Km (do đường cũ hẹp có độ dốc lớn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông cao). 

- Đoạn nhánh từ ngã ba thôn Phan Lương xã Trường Sinh đến ngã ba cây 

Đa xã Tam Đa: Dài 3,5 Km. 

5. Tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh:               200.000,0 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn và khả năng bố trí vốn: 

6.1. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và 

các nguồn vốn hợp pháp khác. 

6.2. Khả năng bố trí vốn:  

- Vốn ngân sách Trung ương:                                     150.000,0 triệu đồng. 

- Vốn Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng:  35.000,0 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách địa phương:                                        15.000,0 triệu đồng. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2022. 

9. Loại công trình, nhóm dự án: Công trình giao thông, dự án nhóm B. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định 

của pháp luật.  

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

tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XVIII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XVIII; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã có liên quan; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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