
 

 

 

HĐND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 
 

Số: 90/BC-KTXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Tủa Chùa, ngày 12 tháng 12 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  

 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn 

Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã Mường Báng) 

(Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)  

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện ngày 12/12/2022; 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã họp để thẩm tra dự thảo Nghị quyết về 

chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã 

Mường Báng); trên cơ sở Tờ trình số 238/TTr-UBND, ngày 28/11/2022 của 

UBND huyện; ý kiến của các thành viên tham dự phiên họp thẩm tra. Ban Kinh 

tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo các nội dung như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án như đề nghị của UBND huyện 

trình HĐND huyện tại Tờ trình số 238/TTr-UBND, ngày 28/11/2022 và có ý 

kiến như sau dự án: Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã 

Mường Báng) đã được Ban Thường vụ huyện ủy đồng ý chủ trương về việc phê 

duyệt danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 thuộc nguồn vốn 

cân đối ngân sách huyện, nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn khác 

theo Thông báo số 642/TB/HU ngày 07/10/2022. Vì vậy, việc đầu tư dự án nêu 

trên là cần thiết.   

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

Qua xem xét hồ sơ và trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên của 

Ban, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND nhận thấy: 

- Dự án nằm trong danh mục Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc bổ sung danh mục dự án thuộc 

nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa.  

- Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo các quy định của Luật 

Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ và đã được lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị và Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện thẩm định tại Báo cáo số 480/BC-TCKH, ngày 22/11/2022 và 

được UBND huyện nhất trí, đề xuất trình HĐND huyện xem xét, quyết định. 

- Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND huyện. Nội 

dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội,  

đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. 

3. Dự thảo Nghị quyết 
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 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 

Nghị quyết về mục tiêu, nội dung, quy mô đầu tư, nhóm dự án, tổng mức đầu tư, 

cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện dự án, với một số nội 

dung chính sau: 

- Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp tuyến Đường liên thôn Quyết Tiến (thị trấn) - 

Sông Ún (xã Mường Báng) nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu 

vực, tạo ra hệ thống giao thông liên hoàn, nối các thôn trong xã với hệ thống 

đường trục trong xã, thị trấn. Tạo điều kiện giao thông thuận lợi phục vụ đi lại 

cho nhân dân, đảm bảo Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện 

phát triển sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai trong khu vực, thuận 

lợi cho công tác quản lý của các cấp chính quyền địa phương.  

- Nội dung quy mô đầu tư: 

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường với tổng chiều dài khoảng L= 

3,03km quy mô đường GTNT cấp B theo TCVN 10380:2014; 

+ Đoạn tuyến chính phần mở mới và đoạn tuyến nhánh số 1, số 2: Bề rộng 

nền đường: Bnền 5,0+w (m); bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,5+w (m); bề rộng lề 

đường: Blề = 1,5 (m); kết cấu mặt đường BTXM M250. Công trình thoát nước 

ngang tải trọng thiết kế H13-X60; rãnh thoát nước dọc hình thang và gia cố bằng 

BTXM tại những đoạn có độ dốc lớn. Đoạn tránh xe thiết kế mở rộng mặt 

đường thêm Bmặt =2,0m; toàn tuyến bố trí cọc tiêu, cọc H, cột Km, biển báo 

hoàn chỉnh; 

+ Đoạn tuyến chính phần nâng cấp mở rộng: Mở rộng mặt đường Bmặt  = 

0,5(m); bề rộng lề đường: Blề = 1,0 (m); dốc ngang mặt đường theo độ dốc 

ngang mặt đường cũ; kết cấu mặt đường như đường mở mới. 

- Dự án nhóm C; 

- Tổng mức đầu tư: 8.769 triệu đồng; 

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn 

khác; 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tủa Chùa và xã Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa; 

- Thời gian thực hiện dự án:  

+ Giai đoạn chuẩn bị dự án: Năm 2022;  

+ Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2023-2025. 

4. Những nội dung thống nhất  

Tại phiên họp thẩm tra UBND huyện đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo 

Nghị quyết các nội dung sau: 

- Tại phần căn cứ bỏ nội dung “Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư 



3 

 

  

các dự án khởi công mới năm 2023 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện, 

nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn khác”. 

- Tại mục 4. Tổng mức đầu tư bổ sung số tiền (tám tỷ bảy trăm sáu mươi 

chín triệu đồng).  

Chi phí xây dựng: 6.343 triệu đồng; 

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 817 triệu đồng; 

Chi phí quản lý dự án: 174 triệu đồng; 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 584 triệu đồng; 

Chi phí khác: 54 triệu đồng; 

Chi phí dự phòng: 797 triệu đồng. 

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian:  

                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tổng mức vốn 

đầu tư phân bổ 

Phân bổ vốn theo các năm 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

8.769 3.000 3.000 2.769 

- Tại mục 7. Thời gian thực hiện dự án:  

+  Giai đoạn chuẩn bị dự án: Năm 2022 

+ Giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc đầu tư: Năm 2023-2025. 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ vào 

Nghị quyết của HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tiếp tục triển 

khai các công việc tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung 

chủ trương đầu tư dự án: Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã 

Mường Báng); Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Lđ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

             TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                 TRƯỞNG BAN 

 

 
 

  

 
                               Nguyễn Bá Đức 
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