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Ba Rja-Vüng Tàu, ngàyA tháng 7 nám 2019

NGH QUYET
V chü trung du tir di an Kè hai bb' song Dinh
Bon tfr cu Long Hffo'ng dn cu Bin Biên Phil, thành ph Ba RIa

1101 BONG NIIAN DAN T!NH BA RIA-VUNG TAU
KHOA VI, KY HQP TH1 MU1%I HAl
Can cü Lut Tt chi.'rc chInh quyn dja phiiang ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can dr Lu.t Du tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Can cü Nghj djnh s 136/2015/ND-CP ngày 31 thang 12 näm 2015 cUa
ChInh phU v Huàng din thi hành mt s diêu cüa Lut du tu công;
Can cü Nghj djnh sé 120/2018/ND-CP ngày 13 tháng 9 näm 2018 cUa
ChInh phü
süa dôi, bô sung mt so diêu Nghj djnh so 77/20151ND-CP ngày
A
10 thang 9 nam 2015 cua Chinh phu ye ke hoach dau tu cong trung han va hang
nàm; Nghj djnh so 136/2015/ND-CP ngày 31 thang 12 nàm 2015 cüa ChInh phü
huang dn thi hành mt so diêu cUa Lu.t Du tu công; Nghj djnh so
161/2016/ND-CP ngày 02 thang 12 näm 2016 cUa ChInh phü v Co ch dc thu
trong quán 1 du tu xay dimg di vói mt s dir an thuc các Chuong trInh mvc
tiêu quc gia giai doan 20 16-2020;
ye

P

A

A

ye

Xét To trInh s 111/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 näm 2019 cUa Uy ban
nhan dan tinh v vic quyt djnh chü truong dâu tu d%r an Kè hai bO sOng Dinh
doan tü c,u Long Hucmg dn cu Din Biên Phil, thành phô Ba R.ja; Báo cáo
A•
a
tham tra so 106/BC-KTNS ngay 15 thang 7 nam 2019 cua Ban Kinh te-Ngan
sách Hi dng nhân dan tinh; kin tháo luan cüa dai biêu Hti dông than dan
tinh t?i K' h9p,
QUYET NGH:
A

•

•

A

A
Then
1. Phe duyçt chu trtro'ng dau ttr Ke hai bo song Dinh don tir can
Long Htro'ng dn cu Bin Biên Phü do Uy ban nhân dan thành ph Ba RIa
lam chü du tir, v&i nhfrng ni dung chInh nhir sau:
A

A

0

1. Mic tiêu du tir dir an: Hoàn thin h thng co s h tng, co sO vt
chat, tao dim nhn cánh quan, du ljch và môi truô'ng sinh thai cho thành ph
Ba Rja, nhäm dáp frng kjp thOi nhu câu phát triên dan cu cUng nhu phát trin
ye
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kinh t-xã hOi, gop phn vào mvc tiêu xay d1rng Ba Rja dat chu.n do thj loai I
truOc närn 2020; chong xOi Ri bi song d giü dAt, bão v dan sinh truOc hin
tucmg biên dôi khi hu ngày càng rO ret; kêt hçp nao vet, ma rng, n.n dOng
song Dinh bào dam tiêu thoát nuâc cho toàn liru virc song Dinh.
2. Quy mô du tir:
a) Kè kiu tzf&ng chn dtit. tng chiu dài hai b khoáng 990m (giãrn 290m
doan thuc Trung tam van hóa tinh). Kè kiêu tisang BTCT M250 có suan
chông, mt tmmg phIa song tuang thAng.
b) Dudiig,

via he, chiêu sáng.

* Dithng: Tng chiu dài tuyn duang khoàng 990m (giãrn 290rn doan
thuc Trung tam van hóa tinh).
- B Tây: dirn diAu tu cAu Long Hucing dim cui cAu Din Biên PhU,
chiu dài khoãng 640m; nén ththng rng 13rn, m.t du?mg rng 7rn, via he hai
ben rng 2x3m.
- B Dông: (i) doan 1: cAu Long Hucing dn tip giáp UBND thành ph Ba
Rja và Trung tam van hóa tinh, tuyén dumg khoáng 160 m; nên duOng rng
lOm, rnt duèng rng 7m, via he mt ben rng 3m; (ii) doin 2: dim tiêp giáp
Trung tam van hóa tinh Va trii sâ cac dan vj sir nghip thuic SO Nông nghip va
Phát trin Nong thôn dn cAu Din Biên Phü, tuyên duang khoãng 480m; nên
duOng rng ti da lOm, m,tduang rng 7m, via he rng 1-3m, tüy thuc thuc tê
dja hInh và qu5 dAt trên tuyên.
- K& cAu ao duông thu sau:
+ Be tong nhra nóng hat mjn dày 3cm.
+ Tithi nhra dInh barn tiêu chuAn 0,5kg/rn2.
+ Be tOng tha nóng hat trung dày 4cm.
+ Tithi nh%ra thAm barn tiêu chuAn 1,0kg/rn2.
+ CAp phi dá dam loai I dày 14cm
+ CAp phi dá dam loai II dày 14cm
+ DAt chçn 19c K=0.98 dày 30cm
* Via he (ti.'r trén xung nhi.r sau): Lát gch Terrazzo dày 3cm; Lcp vta lot
M75 dày 3cm; Be tOng lot M100 dá 4x6 dày 10cm; Dat ch9n icc dày 30cm.
* Chiu sang:
Chiu sang dung tr%1 s.t nhüng kern, bong den LED 2 cAp cOng suAt 110W.
Ct den chiu sang chôn trên he du&ng, cách bó via 0,5m-0,7m, khoãng cách
gifta các ct den chiu sang tr 30m-40m. Dóng ngAt tij dng bang tü din diêu
khin chiu sang. Day dn chiu sang 1un ng HDPE D65/50. Tiêp dja cho
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chiu sang dung ccc m dng D16 L2,4 m dóng sâu cách mt dt 0,8m. Mi
A
A
trii den dong 01 ccc, lien ket giva cac ccc bang day dong tran M22.
-

•

,

...'

.-

c) He thong tiêu thoát nwó'c (c&a xa): Trong phm vi cong trInh tai các vj
tn hin trng có các misong và các cng thoát nrnrc ra song thI bô tn các cüa xâ
dê thoát nithc. Den khi có quy hoch thoát nuâc nêu cira xâ nào không phü hçip
vâi quy hoch thI xây gch bit lai.
d) Ngo vet song Dinh. D dc i=0,001%; Bda = 40m; V = -2.00 ~ -1.34.
No vet song Dinh: tai câu Din biên phü cao trInh day -1,34m, tai câu Long
Hucing cao trInh day -2,00m. Khi luçing nao vet khoãng 76.045 m3.
3. Nhóm du an: Nhóm B.
4. Tng mfrc du tir: 208.562 triu dng (hai tram lé tam t, nám tram sáu
muo1 hai triçu dng), trong do:
-

-

-

-

-

-

Chi phi xây dçrng

118.336 triu dng.

Chi phi quân l dir an

1.934 triu dng.

Chi phi ti.r vn d.0 tu xây drng

7.79 8 triu dng.

Chi phi khác

8.199 triu dng.

Chi phi dn bü

44.3 06 triu dng.

Chi phi dr phOng

27.989 triu dng.

Ting müc du tu dã dugc Uy ban nhân dan tinh xác djnh trén co sà huOng
d.n cüa B Xây dirng tai Thông tu so 06/201 6/TT-BXD, djnh mirc quy djnh tai
Quyt djnh s 79/QD-BXD, su.t vn dâu tu do B Xây drng cong bô, dông thii
cüng xem xét theo sut vein dau tu cüa các cong trInh tuong tir dã ducic phê
duyt dir toán,...
5. Cr cu vein:
-

Nguein vein du tu: Ngân sách tinh.

Khâ nãng can dôi von dâu tu: dir an duçic can dOi, bô tn vein d thc hin
trong kê ho.ch dâu tu cong trung hn giai don 20 16-2020 và các nàm tiêp theo.
-

6. Dja dim ttu tir: phung Phuâc Hip, thành phei Ba Rja.
7. Thôi gian thirc hin: 05 näm k tir khi có quyt djnh phê duyt d%r an.
8. Tin do thirc hiên dir an: dn näm 2024.
Dieu 2. To chirc thirc hien
1.Giao tiJy ban nhãn dan tinh tei chüc trin khai thirc hin Nghj quyt nay.
2. Giao Thi.r&ng trirc Hi deing nhân dan, cac Ban Hi deing than dan, cac
Tei di biu Hi deing nhân dan và các dai biu HOi deing nhân dan tinh giám sat
vic thirc hin Nghj quyt.
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Diu 3. J3iu khoãn thi hãnh
Nghj quyt nay dã duçc Hi dng nhân dan tinh Ba Rja-Viing Tàu Khóa
VI, K h9p thu Mithi Hai thông qua ngày 18 tháng 7 näm 2019 và có hiu lirc tü
ngày 18 tháng 7 nàm 2019.!.
Noi n/,in:
- Uy ban Thtthng vij Quc hi;
- Van phông Chinh hü;
- BO K hoach và Dau tu, B Tài chinh;
- TTr.Tinh üy, Doàn DBQH tinh;
- TTr.HDND tinh, UBND tinh, UBMUQ tinh;
- Các Ban HDND tinh, dai biu HDND tinh;
- Van phóng HDND tinh;
- S Ké hoach và Du tir, S& Tài chInh;
- TTr.HDND và UBNID thành phô Ba Rja;
- Trung tam Cong báo-Tin hçc tinli;
- Wesbsite I-IDND tinh;
- Báo Ba Rja-VUng Tàu, Dài PT-TH tinh;
-Ltru:VT,TH.

Nguyn Hing LTnh

