
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:          /NQ-HĐND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 12 năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường  

trên địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án 

xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể  

kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

 
 

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 2426/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2015 của       

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Tuyên Quang đến 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 3784/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 6 năm 2021 của   

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 135/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 

Xây dựng tuyến đường trên địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

(khoảng 4,0 km), thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ 

Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 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 Xây dựng tuyến đường 

trên địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng 

tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang,         

tỉnh Tuyên Quang với nội dung chính sau: 
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1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng 

nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh Tuyên Quang, nhất là kết nối 

khu Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình, tỉnh        

Tuyên Quang với khu du lịch hồ Ba Bể (Vườn Quốc gia Ba Bể), tỉnh Bắc Kạn, 

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh          

Hà Giang,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

của khu vực.  

2. Quy mô đầu tư:  

2.1. Phạm vi đầu tư 

- Điểm đầu tuyến (Km 0+00): Giao với đường QL.279 thuộc địa phận 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điểm cuối tuyến (Km 4+00): Giáp danh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh 

Bắc Kạn, nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba 

Bể kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,0 Km.  

2.2. Quy mô đầu tư 

Đường Cấp VI (Theo TCVN 4054-2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế), 

với nội dung cụ thể như sau: 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa (mặt đường cấp cao A1 theo phân 

loại mặt đường, tiêu chuẩn 22TCN 211-06), được thiết kế với mô đuyn đàn hồi 

yêu cầu Eyc = 140 Mpa. 

- Công trình thoát nước ngang được thiết kế với tần suất P = 4% với công 

trình thoát nước nhỏ, P = 1% với cầu trung và cầu lớn. Tải trọng HL93 + người đi 

bộ 3 KN/m2 đối với cầu. 

- Thiết kế hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

- Các công trình phụ trợ trên tuyến. 

- Đối với những đoạn khó khăn thì có thể châm chước về bình đồ,        

trắc dọc, bề rộng nền đường, lề đường để hạn chế tối đa việc chiếm dụng đất mới. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 130 tỷ 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 Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

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

8. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang. 

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

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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