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NGHỊ QUYẾT  

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng 

Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 3 

 
 

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 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 Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của     

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ              

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường 

cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-HĐND ngày 13 

tháng 12 năm 2021 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. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng      

đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc   

Tuyên Quang - Phú Thọ với nội dung chính sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường nhằm kết nối liên vùng   

Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đáp ứng 

nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao, giải quyết được    

những điểm nghẽn về giao thông liên vùng, nội vùng của tỉnh Hà Giang và 

Tuyên Quang, đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và 

Trung Quốc.  

2. Quy mô đầu tư:  
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2.1. Phạm vi đầu tư 

- Điểm đầu: Tại nút giao đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với  

Quốc lộ 2D, thuộc địa phận xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điểm cuối: Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên. 

- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 80 Km.  

2.2. Quy mô đầu tư 

- Quy mô mặt cắt ngang (tương ứng quy mô, tiêu chuẩn đường cấp III 

đồng bằng, mặt cắt ngang 2 làn xe), cụ thể: 

+ Chiều rộng nền đường Bn = 12 m;  

+ Chiều rộng mặt đường Bm = 11m (2 làn xe cơ giới 2 x 3,5 m = 7 m;     

lề gia cố như kết cấu áo đường 2 x 2 m = 4 m), lề đường đất 2 x 0,5 = 1 m. 

+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

- Công trình cầu vĩnh cửu và các công trình phụ trợ, an toàn giao thông 

theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

3. Nhóm dự án: Nhóm A. 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 4.247 tỷ đồng. 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.712 tỷ đồng cho chi phí xây dựng;  

- Ngân sách địa phương 1.535 tỷ đồng đảm bảo công tác bồi thường 

GPMB, và một phần cho chi phí xây dựng, các chí phí khác. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn ngân sách trung ương: 2.712 tỷ đồng (hỗ trợ cho chi phí xây dựng). 

- Ngân sách địa phương: 1.535 tỷ đồng (đảm bảo công tác bồi thường 

GPMB và một phần cho chi phí xây dựng, các chí phí khác). 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025. 

8. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình        

giao thông tỉnh. 

9. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư: Năm 2022 - 2025. 

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2022. 

- Thực hiện đầu tư: Năm 2022 - 2025. 

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. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

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

khóa XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./. 
 

 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;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội 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 và 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 và Truyền hình tỉnh; 

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

- Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân 
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