HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Ty do — Hnh phtic
TINII BA II A-VUNG TAU
S: 50 /NQ-HDND

Ba Rja-VIng Tàu, ngày i' tháng 7 nám 2019

NGH! QUYET
V chü tr1rong du tu dr an Birô'ng M5 Xuân-Ngãi Giao-Hôa BInh
Bon tr cu sui Lñp dn duô'ng 765
HOI BONG NTIAN DAN T!NH BA RJA-VUNG TAU
KHOA VI, KY HOP THI5 MUfl HAl
Can dr Lu.t T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19 thang 6 nàm 2015;
Can cir Lut Du tix cong ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Can cu Ngh djnh s136/2015/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2015 cüa
ChInh phü v hithng dn thi hành mt s diu cüa Lut Du tu công;
Can cüNghj djnh s 120/2018/ND-CP ngày 13 tháng 9 näm 2018 cüa
ChInh phil ye si:ra dôi, b sung mOt sO diêu Nghj djnh s 77/20151ND-CP ngày
10 tháng 9 nãm 2015 cüa ChInh phü ye kê hotch dâu tu cOng trung hn và hang
näm; Nghj djnh sO 136/2015/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2015 cüa ChInh phü
ye huóng dn thi hành mt so diêu cüa Lust Dâu tu công; Nghj djnh so
161/20161ND-CP ngày 02 tháng 12 nàm 2016 cüa ChInh phü v co chê dc thu
trong quãn 1 d.0 tu xây dirng di vói mt s dir an thuc các Chucing trinh miic
tiêu quôc gia giai don 20 16-2020;
Xét Ti trInh s 112/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 nàm 2019 cüa JiJy ban
nhân dan tinh v vic chuyn dèi ngun vn du tu Ngân sách Trung uong sang
sil d%ing ngun vn du tu cong Ngân sách tinh dir an Duông M5 Xuan-NgAi
Giao-Hôa Blnh doan tt'r cu sui Lilp dn duông 765; Th trInh s 1 13/TI'rUBND ngày 10 tháng 7 nàm 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Quy& djnh chü
truong dâu tir dir an Dung M' Xuân-Ngai Giao-Hôa BInh doan tü cu sui Lñp
den dixông 765; Báo cáo thâm tra s 107/BC-KTNS ngày 15 thang 7 nàm 2019
cüa Ban Kinh tê-Ngân sách Hi dng nhân dan tinh; kin thão luan cüa dai
biêu Hi dông nhân dan tai KST hçp,
QUYET NGH!:
Diu 1. Th6ng nht chü trwong chuyn di ngun vn du tir Ngân
sách Trung tro'ng sang sir thing ngun vn Ngân sách tinh tie thiyc hin dii
an Bung M5 Xuân-Ngai Giao-Hôa BInh don tfr cu sui Lüp d&i du*ng
765.
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Diu 2. Phê duyt chü trtro'ng du ttr dir an Du&ng M5 Xun-Ngai
Giao-Hôa BInh don tr cu sui Lüp dn du'ô'ng 765 do Uy ban nhân dan
huyn Châu Due lam chü du tir, v&i nhüng ni dung chInh nhu' sau:
1. Mic tiêu du tir: Nh,m gop phn giám thiu tai nin giao thông, dáp
üng thu câu li.ru thông, 4n chuyn hang hóa các dja phuong trén khu vrc; tao
nên tuyén kêt noi gitta các huyn Châu Di'ic, Xuyên MOe và thj xã Phü M.
2. N9i dung va quy mo dau tir:
A.

*

Tuyn dung M5 Xuân — Ngãi Giao — Hôa BInh doan tr cu sui Lip dn
dithng 765 dài khoãng 5,5 km bao gm các hang mic: nén m.t dithng, h thong
xanh, den tin hiu, an
thoát nuóc ngang, dcc tuyên, h thông chiu sang,
toàn giao thông.
cay

a) Thông

so

thiêt kê dir an.

- Van tc thi& k: Vtt = 70 kmlh.
- Loai kt cu áø duing: cp cao Al (Be tong nhira nong).
- Chiu dài tuyn khoãng 5,5 km.
- Mt ct ngang gm 03 loai chia thành 05 don nhu sau:
+ Doin tr vông xoay Ngãi Giao dn UBND xä BInh Giã (dài 1,2 km), B =
24 m, trong do:
Mtdu&ng: 2x7m=14m.
Viahèhaibên:2x5m=lOm.
+ Doan tr trung tam xã BInh Giã (dài khoáng 0,3 km), B = 20 m, trong do:
Mt&r&ng: 2x7m14m.
Viahèhaibên: 2x3 m6m.
+ Doan tir trung tam xã BInh Giã dn trung tam xä BInh Trung (dài khoâng
2,3 km), B = 18 m, trong do:
M.tdu&ng:2x7m=14m.
Lhaibên:2x2m=4m.
+ Doan qua trung tam xä BInh Trung (dài khoãng 0,6 km), B = 20 m, trong
do:
Mtduông:2x7m 14m.
Via he hai ben: 2 x 3 m =6 m.
+ Doan tir trung tam xã BInh Trung dn truông THCS Ha Huy T.p (dài
khoãng 1,1 km), B = 18 m, trong do:
Mtdu&ng:2x7m=l4m.
Lhaibên:2x2m=4m.
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b) H th,ng thoát nuâc mua.
- H thng thoát nuóc d9c: toàn tuyn có 5 cüa xà chInh: Cu Ngâi Giao;
Km2+800 (vi trI &rng vào tru&ng); Km3+260 (vj trI tram thu phi cü);
km5+800 (vi tn di din UBND xâ Blnh Trung và vj tn mucing thoát nuOc cui
tuyên. Quy mô dâu tu h thông thoát nuóc mua cüa tuyên duông thu sau:
(i) Cng trôn D1000: doan tir du tuyn dn cAu Ngãi Giao, b tn hai ben
tuyên, tong chiêu dài: 962,5 x 2 = 1.925 m.
(ii) Cng trôn D800: don tir Km4+298,45 dn cui tuyn, b6 trI hai ben
tuyên, tong chiu dài: 460 x 2 = 920 m.
(iii) Cng trôn D600: tng chiu dài 810 x 2 = 1.620 m.
+ Doan tir cu Ngâi Giao dn Km1+148,45 b tn hai ben tuyn, chiu dài:
660x2 1.320m.
+ Doan tü Km4+148,45 dn Km4+298,45 b tn hai ben tuyn, chiu dài
150x2=300m.
(iv) Muang be tong ct thép 50 x 70: don tü Km1+148,45 dn
Km4+ 148,45 b trI h thông mucmg dcc be tong cot thép hai ben tuyên, tong
chiêu dài: 3.000 x 2 = 6.000 m.
- H thng thoát nuâc ngang: b tn 09 cng ngang thoát nuóc (tài trcng:
cong H30-XB8O).
c) Cu trén tuyn: c,u Ngai Giao t,i km0+729,42. Mt c.t ngang cu: gm
24 panel due sn, mi panel rng 1,44m, dày 40cm bang BTCT M300, khe h
giüa 2 panel rng 1cm duçic 1p dy b&ng vta xi mäng M300. Các tam panel
duçcc lien kt vth m bng các ch& D25 cm
3. Nhóm diy an: Nhóm B.
4. Tng mfrc du tir d an: 250.4 17 triu dng (Hal tram nám mwo'i tj,
bn tram mithi bay triu dông). Trong do:
- Chi phi xây dirng
- Chi phi quãn l dr an
- Chi phi tu v.n d&u ti.r xây d%mg
- Chi phi khác

151.992 triu dng.
2.314 triu dIng.
7.984 triu ding.
9.09 1 triu dng.

- Chi phi bi thirmg GPMB

55.043 triu dng.

- Chi phi dir phOng

23 .993 triu dng.

5. Ngun vn và khã náng can di vn du tir:
- Ngun vn dtu tu: Ngân sách tinh.
- V khà näng can di vn: Di,r an duqc can di, b tn vn d thirc hin
hoàn thành cong trInh trong k hoch du tu Cong näm 2019-2020 và giai do?n
2021-2025.
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6. Dja dim du tir: Thj trn Ngãi Giao và các xã BInh Giã, BInh trung
thuic huyn Châu Drc.
7. Thô'i gian tht!c hin dr an: 05 näm, k tü khi có Quyt djnh phê duyt
d's an.
.

8. Tien d9 thic hiçn dr an: Den nam 2024.
Diu 3. T chüc thtrc hiên
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thirc hin Nghj quyt nay.
2. Giao Thi.ràng trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, các
T d.i biu Hi dng nhân dan và các di biu Hi dng nhân dan tinh giám sat
vic thc hin Nghj quyêt.
Diu 4. Diu khoãn thi hành
Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Ba Rja-Vung Tàu Khóa
VI, K' h9p thir Mu?i Hai thông qua ngày 18 tháng 7 nàm 2019 và có hiêu lrc tü
ngày 18 tháng 7 nãm 2019.!.
No'inIzn:
- Uy ban Thtring vi Quôc hi;
- Van phông ChInh hü;
- B Ké hoach và Dâu tu, B Tài chInh;
- TTr.Tinh üy, Doàn DBQH tinh;
- TTr.HDND tinh, UBND tinh, UBMTFQ tinh;
- Các Ban FIDND tinh, dai biêu HDND tinh;
- Van phàng HDND tinh;
- Sâ Kê hoach và Dâu tu, Sâ Tài chInh;
- TTr.HDND và UBND huyn Châu DCrc;
- Trung tam Cong báo-Tin hçc tinh;
- Wesbsite HDND tinh;
- Báo Ba Ria-Vüng Tàu, Dài PT-TH tinh;
-Luu:VT,TH.
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Nguyen Hong Linh

