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TỜ TRÌNH 

V/v đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, mở  

rộng Đường giao thông liên xã Thuận Lộc - Kim Lộc 

 (Tuyến từ thôn Tân Hòa đi Kim Lộc) 

 
 

 

  Kính gửi: Thường trực Thị ủy. 
 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ - CP ngày 

12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 

59/2015/NĐ - CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

42/2017/NĐ - CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 383 - QĐ/ThU ngày 11/7/2018 của Thị ủy Hồng 

Lĩnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 

khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;   

Căn cứ Quyết số 07/2020/QĐ - UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ - UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ - UBND ngày 21/5/2020 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 763/UBND -TCKH ngày 11/6/2020 của UBND thị 

xã Hồng Lĩnh về việc giao thực hiện đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, mở 

rộng Đường giao thông liên xã Thuận Lộc - Kim Lộc (Tuyến từ thôn Tân Hòa 

đi Kim Lộc); 

Nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt và kết nối hệ 

thống giao thông trên địa bàn xã Thuận Lộc - xã Kim Lộc, các vùng phụ cận 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đạt các tiêu chí nông thôn mới. 

UBND thị xã đề nghị Thường trực cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình 



  

Sửa chữa, mở rộng Đường giao thông liên xã Thuận Lộc - Kim Lộc (Tuyến từ 

thôn Tân Hòa đi Kim Lộc), với nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa, mở rộng Đường giao thông liên xã Thuận Lộc - 

Kim Lộc (Tuyến từ thôn Tân Hòa đi Kim Lộc). 

2. Phạm vi và địa điểm đầu tư: Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh.  

3. Chủ đầu tư: UBND xã Thuận Lộc. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

 5. Mục tiêu dự án: Nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được 

duyệt và kết nối hệ thống giao thông trên địa bàn xã Thuận Lộc - xã Kim Lộc, 

các vùng phụ cận góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đạt các tiêu chí 

nông thôn mới xã Thuận Lộc. 

7. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, mở rộng Đường giao thông liên xã Thuận 

Lộc - Kim Lộc (Tuyến từ thôn Tân Hòa đi Kim Lộc) với chiều dài 261,77m đạt 

tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A (TCVN 10380:2014); Điểm đầu 

Km0+00 nối với đường bê tông liên xã đã có, điểm cuối Km0 + 261,77m giao 

với đường Nguyễn Thiếp. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền = 5,98m; mặt đường 

Bmặt = 4,5m; lề đường bố trí mương thoát nước 2 bên Blđ = 2x0,74m = 1,48m. 

Độ dốc ngang mặt đường im = 2%. 

- Kết cấu áo đường bằng BTXM mác 250# đá 1x2, dày 20cm; 

- Hệ thống thoát nước: Hệ thống mương thoát nước dọc 2 bên đường với 

tổng chiều dài 515m; Khẩu độ (bxh) = (0,5x0,6)m.  

- Nút giao: Tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường đã có được mở 

rộng bán kính vuốt nối để đảm bảo an toàn giao thông. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.276.649.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bảy 

mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi chín ngàn đồng), trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 998.810.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:      29.325.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 115.962.000 đồng; 

- Chi phí khác:   16.493.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 116.059.000 đồng; 

9. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 được phân bổ tại Quyết định số 853/QĐ 

- UBND ngày 21/5/2020 của UBND thị xã Hồng Lĩnh.  

10. Thời gian thực hiện đầu tư: Khởi công, hoàn thành trong năm 2020. 



  

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.   

 (Có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình kèm theo). 

 Kính đề nghị Thường trực Thị ủy xem xét quyết định, để công trình sớm 

được tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: TCKH, KT; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Văn Bình 
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