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NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã  

từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

 

Căn 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 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; 

Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2020 của UBND 

tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mở mới tuyến đường 

liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mở mới tuyến 

đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng với 

các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư 

Xây dựng mới 1 tuyến đường liên xã kết nối từ trung tâm thị trấn Chi 

Lăng vào xã Y Tịch và các xã dọc tuyến đường huyện ĐH.88 (Tồng Nọt – Y 

Tịch) và khu vực lận cận như: Vạn Linh, Hòa Bình, Bằng Hữu, Bằng Mạc của 

huyện Chi Lăng; kết nối với Quốc lộ 279 (Văn Quan) với Đồng Mỏ (Chi Lăng) 

nhằm tăng cường lưu thông vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội. 

Việc mở mới tuyến đường liên xã còn góp phần tăng cường bảo đảm an ninh, 

quốc phòng; mở rộng không gian khu vực, tạo quỹ đất để bố trí dân cư và các 

công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

2. Quy mô đầu tư 
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 - Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8Km. Điểm đầu Km0+00/giao với 

Quốc lộ 1 tại Km63+500 thị trấn Chi Lăng, điểm cuối tuyến Km7+945 tại xã Y 

Tịch giao tại Km13+100/ĐH.88 (Tồng Nọt - Y Tịch), tuyến mở mới dọc theo 

sườn núi. 

 - Thiết kế tuyến đường cấp B (miền núi) theo Tiêu chuẩn TCVN 10380-

2014, đường giao thông nông thôn, tốc độ thiết kế 20km/h; 

 - Quy mô mặt cắt ngang chiều rộng nền đường Bnền = 5,0m; chiều rộng 

mặt đường Bmặt = 3,5m; chiều rộng lề đường 0,75x2 = 1,5m (gia cố lề những 

đoạn mặt đường BTXM). 

 - Độ dốc dọc tối đa Imax=13%. 

 - Kết cấu mặt đường gồm 2 dạng: mặt đường bê tông xi măng (đối với 

đoạn đường có độ dốc dọc từ 9% trở lên) và mặt đường láng nhựa (đối với đoạn 

đường có độ dốc dọc nhỏ hơn 9%).  

 - Công trình thoát nước, các công trình phụ trợ, an toàn giao thông trên 

tuyến được đầu tư đồng bộ. 

3. Nhóm dự án: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 169.600 triệu đồng, trong đó: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 18.630 triệu đồng; 

- Chi phí xây dựng: 104.610 triệu đồng; 

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác: 18.082 triệu đồng; 

- Chi phí dự phòng: 28.278 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn 

- Vốn đầu tư công bố trí năm 2020 (ngân sách tỉnh): 200 triệu đồng; 

- Kế hoạch bố trí vốn thực hiện từ vốn đầu tư công theo tiêu chí định mức 

trong 04 năm (2021-2024): 150.770 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện (giải phóng mặt bằng): 18.630 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Thời gian thực hiện: 2021 - 2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Năm 2020: lập báo cáo đề xuất, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

- Từ năm 2021 đến năm 2024: phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công 

và giải phóng mặt bằng dự án; khởi công xây dựng và hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, báo cáo 
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Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả theo quy định. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp 

thứ hai mươi thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, XD, TNMT; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- C, PCVP, CV phòng TH - VP. HĐND tỉnh;  

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, 

  Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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