
 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai kè chắn đất cánh đồng Tà 

Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 15 

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 6 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa giao UBND huyện quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý; 

Theo đề nghị của UBND huyện Tủa Chùa tại Tờ trình số 58/TTr-UBND 

ngày 25/3/2021, Báo cáo thẩm tra số       /BC-KTXH, ngày      tháng 3 năm 2021 

của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, ý kiến thảo luận của Đại biểu hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai kè 

chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục hậu quả thiên 

tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên nhằm bảo vệ diện tích canh tác lúa nước của 3 bản là Tà Là Cáo, bản Dê 

Dàng 1 và bản Dê Dàng 2 với khoảng 30ha ruộng lúa 1 vụ và 20ha ruộng lúa 2 

vụ, Bảo vệ khu trung tâm hành chính xã và dân cư sinh sống gần bờ suối. Góp 

phần thúc đẩy phát triển giao thương hàng hóa, sản xuất, ổn định đời sống sinh 

hoạt, tinh thần và an ninh cho bà con trong thôn, xã. Đáp ứng địa điểm tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí và mức hưởng thụ 

văn hóa của người dân. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /NQ-HĐND 

(DỰ THẢO) 

 

Tủa Chùa, ngày          tháng  3 năm 2021 
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2. Nội dung, quy mô đầu tư  

a) Kè chống sạt lở bờ suối 

- Tổng chiều dài tuyến kè khoảng L = 1.277,93, trong đó: tuyến kè trái có 

chiều dài L=625,52m; tuyến kè phải có chiều dài L=652,41m. 

- Kích thước kè: cao tường kè H=2,5m, chiều dày đỉnh tường kè b=0,25m, 

chiều dày chân tường kè b=0,5m; móng kè rộng 2,75m, chiều dày móng kè 

0,25m; chân khay kè sâu 1,4m. 

- Kết cấu kè: tường kè, đáy kè, chân khay kè dùng BTCT M200 đá 2x4, 

bê tông lót M100 đá 2x4. 

- Chiều dài mỗi khoang kè dài 11,8m. 

- Tại các vị trí khe nhỏ cắt qua bố trí cửa đón nước từ khe nhỏ đổ vào. 

b) Đường giao thông: Đầu tư nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài 

L= 336,83m theo quy mô đường GTNT B và GTNT C theo tiêu chuẩn TCVN 

10380:2014 - Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế, với các chỉ tiêu kỹ 

thuật cơ bản như sau:  

- Đoạn đường chiều dài L= 295,98m; vận tốc thiết kế: 15km/h; mặt cắt 

ngang tuyến: bề rộng nền đường Bnền = 4,0+w (m); bề rộng mặt đường Bmặt = 

3,0+w (m); Bề rộng lề đường Blề = 2x0,5=1m. 

- Đoạn đường chiều dài L = 40,85m; vận tốc thiết kế: 10km/h; mặt cắt 

ngang tuyến: bề rộng nền đường Bnền = 3,0+w (m); bề rộng mặt đường Bmặt = 

2,0+w (m); bề rộng lề đường Blề = 2x0,5=1m. 

- Kết cấu mặt đường bao gồm các lớp: BTXM M250 dày 16cm; lớp bạt 

dứa; cấp phối đá dăm dày 12cm. 

 - Lớp đất dưới kết cấu áo đường: đất đắp đạt K=0,95 với chiều dày 30cm 

đối với nền đường đắp; lu lèn đầm chặt đạt K=0,95 dày 30cm với nền đường đào. 

- Rãnh dọc: gia cố BTXM M150, kích thước 0,4x0,85x0,3m. 

- Cống hộp 3x2m: kết cấu BTXM M200, dày 30cm; thân cống BTCT 

M300, dày 35cm; thượng lưu cống BTXM M200; gia cố sân cống và chân khay 

BTXM M200. 

c) Sân luyện tập + hoạt động văn hóa 

- San nền sân diện tích khoảng S = 9.754m
2
.  

- Kè chắn đất: Chiều dài L=18,61m; kết cấu tường kè, đáy kè, chân khay 

BTXM M200 đá 2x4, bê tông lót M100 đá 2x4. 

- Tại vị trí đoạn kè khóa hết sân hoạt động văn hóa bố trí bậc tam cấp 

bằng BTXM để đảm bảo cho nhân dân xuống mó nước sau kè để sinh hoạt thuận 

lợi, chân bậc tam cấp bố trí sân BTXM dày 20cm. 

- Rãnh thu nước: chiều dài khoảng L=46m; kích thước lòng rãnh 

0,4x0,3m; kết cấu rãnh BTXM M200. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 
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4. Tổng vốn đầu tư dự án: 14.990 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, dự phòng ngân 

sách địa phương và các nguồn vốn khác. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

8. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết.  

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

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

huyện thông qua.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XX, Kỳ 

họp thứ 15 thông qua ngày       tháng 3 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh Điện Biên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;  

- Các Sở: KH&ĐT; Tài Chính; Xây Dựng, 

NN&PTNT tỉnh Điện Biên; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND; UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- LĐ, CV Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện Tủa Chùa; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 Giàng A Páo 

 

 


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2021-03-26T14:39:46+0700




