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NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường
ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 (lần 2)
_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X - KỲ HỌP ĐỘT XUẤT LẦN THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và 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 05/TTr-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân
dân Tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và
xây dựng mới cầu Sở Thượng 2; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND ngày 18 tháng
3 năm 2022 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường
ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2.
2. Mục tiêu đầu tư (điều chỉnh): Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đáp
ng nhu cầu đi ại, v n chuy n hàng h a của người dân trong hu vực, ết nối
các trung tâm, đô th , hu dân cư. hai thác đ ng ộ, c hiệu qu ết cấu hạ
tầng giao thông s n c trên tuyến. p phần phát tri n inh tế - xã hội, đ m o
quốc ph ng - an ninh của huyện H ng Ngự, thành phố H ng Ngự c ng như
trong hu vực.
3. Quy mô đầu tư (điều chỉnh):
a) Phần đường:
- Mở rộng nền, mặt đường đạt cấp IV - đ ng ằng theo tiêu chuẩn TCVN
4054-2005; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, th m ê tông nhựa nóng,
t i trọng trục 10 tấn, g m:
+ Đoạn 1: Chiều dài ho ng 9,71 m, đi m đầu tiếp giáp cầu Sở Thượng
(thành phố H ng Ngự) và đoạn cuối tiếp giáp với đoạn đầu đã mở rộng qua
trung tâm hành chính huyện H ng Ngự.
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+ Đoạn 2: Chiều dài ho ng 8,354 m, đi m đầu tiếp giáp với đoạn cuối
đã mở rộng qua trung tâm hành chính huyện H ng Ngự và đi m cuối tiếp giáp
với đoạn đầu đã mở rộng xã Thường Phước 1.
- Đầu tư mới đoạn tuyến tránh ết nối đường ĐT.841 – cầu Sở Thượng 2
dài ho ng 1,12 m đạt thiết ế cấp IV - đ ng ằng theo tiêu chuẩn TCVN 40542005; nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, th m ê tông nhựa n ng.
- Bổ sung th m ê tông nhựa nóng theo đường hiện hữu từ
Thường Phước đến cầu Thường Phước dài ho ng 2,35 m, g m:
+ Đoạn 1: Từ
ho ng 1,25 m.

m20+372 đến

hu dân cư

m21+622 mặt đường rộng 12m, dài

+ Đoạn 2: Từ m21+622 đến m22+724 mặt đường rộng 14x2m+3m
(d i phân cách giữa rộng 3m) = 31m, dài ho ng 1,1 m.
b) Phần cầu:
Xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, t i trọng thiết ế HL93 theo tiêu chuẩn
TCVN 11823: 2017; hổ cầu rộng 10m, chiều dài ho ng 260m. Đường vào cầu
thiết ế cấp IV - đ ng ằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; nền đường rộng
9m, mặt đường rộng 7m, th m ê tông nhựa n ng. Đường dân sinh 2 ên cầu
phù hợp với quy hoạch đô th hu vực 2 ên mố cầu Sở Thượng 2.
c) Cống thoát nước:
- Xây dựng cống thoát nước ngang.
- Bổ sung cống thoát nước mặt các đoạn qua hu dân cư dọc tuyến và c i
tạo mương phục vụ tưới tiêu.
d) Hệ thống an toàn giao thông:
Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông phù hợp Quy chuẩn ỹ
thu t quốc gia về áo hiệu đường ộ QCVN 41:2019/B TVT và đường thủy
QCVN 39:2020/BGTVT.
e) Hệ thống chiếu sáng:
Bổ sung xây dựng mới ố trí trên cầu và đường đầu cầu.
4. Nh m dự án: B.
5. Tổng m c đầu tư dự án (điều chỉnh gi m): 328,157 tỷ đ ng. Trong đ :
- Chi phí xây dựng (điều chỉnh tăng): 241,830 tỷ đ ng;
- Chi phí GPMB (điều chỉnh tăng): 62,840 tỷ đ ng;
- Chi phí QLDA, tư vấn, hác (điều chỉnh gi m): 20,243 tỷ đ ng;
- Chi phí dự ph ng (điều chỉnh gi m): 3,244 tỷ đ ng.
6. Cơ cấu ngu n vốn (điều chỉnh):
a) Vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh qu n ý và phân ổ giai đoạn 20162020: 120 tỷ đ ng.
b) Vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh qu n ý và phân ổ giai đoạn 20212025: 208,157 tỷ đ ng.
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7. Đ a đi m thực hiện dự án: Thành phố H ng Ngự và huyện H ng Ngự,
tỉnh Đ ng Tháp.
8. Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2019-2023.
9. Tiến độ thực hiện dự án:
- Năm 2019: Chuẩn

đầu tư.

- Năm 2020: Thực hiện 50% gi i ph ng mặt ằng và 10% hối ượng thi
công xây dựng.
- Năm 2021: Thực hiện 90% gi i ph ng mặt ằng và 50% hối ượng thi
công xây dựng.
- Năm 2022: Thực hiện hoàn thành gi i ph ng mặt ằng và 90% hối
ượng thi công xây dựng.
- Năm 2023: Thực hiện hoàn thành công trình và quyết toán vốn đầu tư
hoàn thành dự án.
10. Các nội dung hác:
a) Cấp quyết đ nh chủ trương đầu tư: Hội đ ng nhân dân Tỉnh.
) Cấp quyết đ nh đầu tư: Uỷ an nhân dân Tỉnh.
c) Chủ đầu tư: Ban Qu n ý dự án đầu tư xây dựng công trình iao thông
Tỉnh àm Chủ đầu tư hợp phần xây ắp. Uỷ an nhân dân thành phố H ng Ngự
và Ủy an nhân dân huyện H ng Ngự àm Chủ đầu tư hợp phần i thường, gi i
ph ng mặt ằng phần Dự án đi qua đ a àn.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ ch c tri n hai thực hiện Ngh
quyết này.
Điều 3. Ngh quyết này thay thế Ngh quyết số 292/NQ-HĐND ngày 07
tháng 12 năm 2019 của Hội đ ng nhân dân Tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án Nâng cấp đường ĐT.841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2.
Điều 4. Thường trực Hội đ ng nhân dân, các Ban của Hội đ ng nhân dân,
các Tổ đại i u và đại i u Hội đ ng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện
Ngh quyết này.
Ngh quyết này đã được Hội đ ng nhân dân tỉnh Đ ng Tháp hóa X, Kỳ
họp đột xuất ần th nhất thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2022 và c hiệu ực
từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Uỷ an Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại i u Quốc hội Tỉnh;
- Các Sở: HĐT, TC, XD, GTVT, TNMT;
- Ban QLDA ĐTXDCT iao thông;
- TT.HĐND, UBND H.H ng Ngự, TP.H ng Ngự;
- Công áo Tỉnh;
- Lưu: VT, T-NS.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng

