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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ đường
tỉnh 454 (chân cầu Tịnh Xuyên) đi Khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang
và Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà (giai đoạn 1)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
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 một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ đường
tỉnh 454 (chân cầu Tịnh Xuyên) đi Khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang và Khu lưu
niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà (giai đoạn 1); Báo cáo thẩm tra số 38/BCHĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ
đường tỉnh 454 (chân cầu Tịnh Xuyên) đi Khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang và
Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà (giai đoạn 1), với các nội dung
chủ yếu sau:
1. Quy mô đầu tư:
a) Quy mô đầu tư đã phê duyệt:
Tổng chiều dài tuyến khoảng L=2.715m được thiết kế theo quy mô đường cấp IV
đồng bằng. Quy mô mặt cắt ngang như sau:
- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 8,0m bao gồm cả gia cố lề.
- Bề rộng nền đường: Bnền = 9,0m.
- Kết cấu nền, mặt đường từ trên xuống dưới gồm: Bê tông nhựa chặt C19 (hạt
trung) dày 7cm; tưới nhựa dính bám hàm lượng 0,5 kg/m2; láng nhựa 2 lớp dày 2,5 cm
hàm lượng 3,0 kg/m2; Mặt đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại
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II dày 25 cm; lớp cát đen đầm chặt K = 0,98 dày 80 cm; tôn bù nền đường bằng cát đen
đầm chặt K = 0,95.
Các công trình trên tuyến:
- Xây dựng 01 cầu tại vị trí cửa hút của Trạm bơm Tịnh Xuyên theo quy mô đường
cấp IV đồng bằng: Bề rộng cầu Btc = 0,5+8,0+0,5 = 9,0m. Kết cấu nhịp: theo tính toán
thủy văn; tải trọng thiết kế cầu: HL-93.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước đoạn qua khu dân cư và
hoàn thiện hệ thống thoát nước ngang đường phù hợp. Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển
báo, sơn kẻ vạch đảm bảo an toàn giao thông theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu
đường bộ.
b) Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:
- Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 454 (chân cầu Tịnh Xuyên) đi Khu
di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang và Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, với
chiều dài tuyến L = 2.899,32m có điểm đầu giao với đường tỉnh 454 tại chân cầu Tịnh
Xuyên, điểm cuối tuyến kết nối với đường đi Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn.
Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng; vận tốc thiết kế
60km/h. Tải trọng thiết kế công trình trên tuyến HL-93.
- Cải tạo dốc lên đê (dốc Thuỷ Văn) và dốc xuống đường thôn Phú Nha, mở rộng vỉa
hè và trồng cây xanh kết hợp cảnh quan đoạn qua Hành cung Lỗ Giang.
- Khai quật khảo cổ khẩn cấp khu vực đường qua Lăng Ngói khu Hành cung Lỗ
Giang theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di
sản văn hoá năm 2009.
- Các công trình trên tuyến:
+ Xây dựng 07 cống hộp đúc sẵn; 01 cống hộp đổ tại chỗ. Xây dựng rãnh thoát nước
dọc; 06 cống dọc và rãnh xây đá hộc song song với đê; hoàn trả hệ thống máng tiêu, thoát
nước cho thôn Minh Xuyên và thôn Phú Nha xã Hồng Minh.
+ Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông đồng bộ theo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến: 72.757,894 triệu đồng (bảy mươi hai tỷ, bảy
trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tư nghìn đồng).
3. Cơ cấu nguồn vốn:
a) Nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020: 22.200 triệu đồng.
b) Nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác
bố trí phần còn lại (trong đó, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 –
2025 nguồn ngân sách tỉnh là 36.722 triệu đồng tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11
tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn
nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình).
4. Tiến độ thực hiện dự án:
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a) Sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: Chủ đầu tư có trách
nhiệm tổ chức khảo sát, lập và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo
đúng quy định.
b) Sau khi Dự án được phê duyệt điều chỉnh: Tổ chức triển khai thi công các hạng
mục điều chỉnh, bổ sung. Khẩn trương thi công hoàn thành Dự án và bàn giao đưa công
trình vào sử dụng đảm bảo theo đúng tiến độ được duyệt.
5. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 12 tháng
12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây
dựng tuyến đường từ đường tỉnh 454 (chân cầu Tịnh Xuyên) đi Khu di tích lịch sử Hành
cung Lỗ Giang và Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà (giai đoạn 1).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật;
2. Trên cơ sở khả năng cân đối vốn, căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, xem xét bổ sung nguồn ngân sách tỉnh cho Dự
án theo quy định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
3. Trên cơ sở kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo Chủ đầu tư:
a) Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các thủ tục về đất đai theo quy
định của pháp luật.
b) Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và pháp luật liên quan; triển
khai thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu,
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVII Kỳ họp thứ
Ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

