
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 46/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2020 
 

 
 

NGHỊ QUYẾT  

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường 

tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, 

Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, 

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; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 -2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 

2020 tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

tỉnh Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban   

nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến 

đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, 

Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 128/BC-HĐND ngày 11 

tháng 11 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. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu và 

tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km 183 QL37 đi qua tổ dân phố 

Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km 188 QL37, tổ dân phố Đăng 

Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với những nội dung chính sau: 
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 1. Mục tiêu đầu tư: Giúp giảm thiểu phương tiện tham gia giao thông trên 

QL37 qua trục đường trung tâm của thị trấn Sơn Dương và cầu Sơn Dương hiện 

tại, tránh ùn tắc, tai nạn, đáp ứng yêu cầu giao thông đi lại của nhân dân. Đồng 

thời, góp phần phát triển thị trấn Sơn Dương trở thành đô thị loại IV, thúc đẩy 

phát triển đô thị 2 bên bờ sông Phó Đáy. 

2. Quy mô đầu tư:  

a) Xây dựng cầu Sơn Dương 2, chiều dài cầu LC = 127,4 m (tính đến đuôi 

2 mố) và các công trình phụ trợ có quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế. 

b) Đầu tư xây dựng khoảng 3,57 km đường theo tiêu chuẩn đường phố 

chính đô thị thứ yếu, TCXDVN 104:2007, tốc độ thiết kế 50 km/h. Điểm đầu 

tuyến (Km 0+00 lý trình dự án) tại Km 183+000 (QL37); điểm cuối tuyến (Km 

3+570 lý trình dự án) tại ngã ba Phúc Ứng khoảng Km 188+000 (QL37). Cụ thể: 

Quy mô mặt cắt ngang: Chiều rộng nền đường Bnền = 21,5 m.  

Trong đó: 

- Chiều rộng mặt đường:  2 x 3,50 m = 7,0 m; 

- Làn hỗn hợp: 2 x 1,50 m = 3,0 m; 

- Giải mép an toàn: 2 x 0,25 m = 0,5 m; 

- Rãnh tam giác: 2 x 0,50 m = 1,0 m; 

- Hè đường:  2 x 5,0 m =  10,0 m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 329.840,0 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách 

địa phương. 

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

 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2024. 

8. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang. 

9. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư: 

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2020 - 2021. 

- Thực hiện đầu tư: 

+ Giai đoạn I: Năm 2021 - 2022; 

+ Giai đoạn II: Năm 2022 - 2024. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 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. 



3 
 

 

 

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 12 tháng 11 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, Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; 

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

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

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

- Ủy 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, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Tr). 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân  
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