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Can cü Lu.t T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 11am 2015;
Can c'r Lust Du tu cong s ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Can cü Nghj djnh s 136/2015/ND-CP ngày 31 tháng 12 nm 2015 cUa
ChInh phü ye Hwóng dn thi hành mt so diêu cüa Lust dâu tix công;
Can cü Nghj djnh s 120/2018/ND-CP ngày 13 thang 9 näm 2018 cña
ChInh phü v süa dii, b sung mt s diu Nghj djnh s 77/2015/ND-CP ngày
10 thang 9 näm 2015 cüa ChInh phU v k hoch du tu cong trung hn và hang
11am; Nghj djnh s 136/2015/ND-CP ngày 31 thang 12 näm 2015 cüa ChInh phü
ye hrnmg dan thi hanh mt so dieu cua Luat Dau tu cong; Ngh djnh so
161/2016/ND-CP ngày 02 tháng 12 näm 2016 cüa ChInh phU v cci ch dc thu
trong quãn 1 du tu xây dirng di vâi mt s d an thuc cac Chucing trInh miic
tiêu quc gia giai doan 20 16-2020;
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Xét Th trInh s 114/TTr-UBND ngày 10 thang 7 näm 2019 cUa Uy ban
nhân dan tinh v vic quyt djnh chU triwng dâu tu dir an Nâng cap dumg
HuS'nh Thi.ic Kháng, huyn Con Dâo; Báo cáo thâm tra so 108/BC-KTNS ngày
15 tháng 7 nàm 2019 cüa Ban Kinh té-Ngãn sách Hi dong nhân dan tinh; kiên
thão 1un cüa dai biêu Hi dong nhân dan tinh tai K hçp,
QUYET NGH!:
Biu 1. Phê duyt chü trung du tir Nãng cp dirông Hu'nh Thiic
Kháng, huyn Con Bão do Uy ban nhân dan huyn Con Dão lam chü du
ttr, v&i nh&ng ni dung chInh nhir sau:
1. Mc tiêu du tir dr an:
Xây drng dng b các co sâ ha tang k thut bâo dam an ninh, quc phông
trên dâo, nhm thirc hin mic tiêu xây dimg Con Dáo phát triên ben vüng.
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2. Quy mo dau tir:
- Nâng cp &thng HuS'nh Thüc Kháng dài 2,7 km, 1 giói tü 12-28m. Bao
gôm các doan:
+ Doan 1 I giói 12m, dài khoâng 240m;
+ Doan 2 và 4 1 giói 13,5m dài khoáng 2.000m;
+ Doan 3 1 gii 28m khoãng 150m;
+ Doan 5 1 gii 15,5m dài khoáng 300m.
+ Vn tc thit k: 40km1h.
+ Quy mô m.t ct ngang:
Quy mo cat ngang (m)
Drô'ng Hu'nh Thñc Kháng

He
trái

Lông
thwng

Dãi phân
cách gifra

He
phãi

Doan1tirdims64dndims,7

2,5

7,0

-

2,5

Doan 2 tir dim s 7 dn dim s 23

3,0

7,5

-

3,0

Doan 3 tü dim s 23 dn dim s 43

5,0

2x7,5

3,0

5,0

Doan 4 tr dim s 43 dn dim s 62

3,0

7,5

-

3,0

Doan 5 tü dim sê 62 dn dim s 112

4,0

7,5

-

4,0

- H thng thoát nuóc mua: sü dung cng D800 — D1000 mm.
- Duông 6ng thu gom nuóc thai: sir d%lng cng trèn bang nhra HDPE,
throng kInh D300-D400 mm, nuOc thai theo huong v tram xir 1' rnthc thai s 1
xây drng tai vj trI phIa Tây Nam ho An Hái.
- H thng cAp nixoc: dAu tu mth tuyn dithng ng cAp nuâc D200, thay th
tuyên cAp nuóc ông PVC D200 hin hüu do khi thirc hin nâng cap throng
Hu'nh Thüc Kháng së näm 0 vj trI giUa di.thng.
- H thng chiu sang dumg ph: Den chiu sang (den Led) b trI trén he
duOng hoc dâi phân cách giüa, ct cao tü 8-lOm, khoâng each trung bInh giüa
hai cot den tt'r 30-40m.
- Cong trInh báo hiu &r&ng b: b trI các thit bj, cong trInh antoân giao
thông gôm bin báo, son phân lan theo Quy chuân k5 thuat quôc gia ye báo hiu
thrOng bi QCVN 41:2016/BGTVT.
- Cay xanh duOng ph: Cay xanh trng d9c trén hai ben he thrOng, dái phân
each giUa, dung loai cay có r không tri len lam hu hông he thrOng. Khoâng
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cách giQa các
8m.

cay

dam bâo chi tiêu quy hoch m.t d cay xanh, trung bInh tü 5-

- Hào k' thut, tuy nen k5' thut:
+ Hào k5 thu.t: K& cu hào k5 thut các loai có kIch thuóc rng 50cm,
chiu cao ti'r 50cm dn 200cm. Kt cu than, np dy bang BTCT, không có giá
d&.
+ Tuy nen k5 thu.t: tuy nen k5 thu.t có m.t ct ngang sü dung BxH=2x2m,
ben trong mi thành dt sn 4 hang giá d1.
3. Nhóm dr an: B
4. Tng mfrc itu tn: 142.234 triu dng (mç5t tram bn muc'i hai
tram ba mu-o'i bôn triu dóng, trong do:
96.3 23 triu dng.

- Chi phi xây drng

2.036 triu ding.

- Chi phi quân 1 di an
- Chi phi tu vn du tu

hal

xay

4.464 triu dng.

d%rng

- Chi phi khác

7.378 triu dng.

- Chi phi dn bü, GPMB

9.2 10 triu dng.
22.823 triu dng.

- Chi phi d phOng

Tng müc d.0 tu dã &rçYc Uy ban nhân dan tinh xác djnh trén co sà huóng
dn cüa B Xây dirng ti Thông tu s 06/2016/TT-BXD, djnh müc quy djnh tai
Quyt djnh sé, 791QD-BXD, su.t vn du tu do B Xây dirng cong b& dng thii
cüng xem xét theo su,t vn d.0 tu ciia các cong trInh tucmg tir dà duçic phê
duyt dr toán,...
5. Co can von:
- Ngun vn du tu: Ngan sách tinh.
- Khã nàng can dii vn du tu: Dis an duçic can di, b trI vn d thirc hin
hoàn thành trong k hoch d.0 tu cOng näm 20 19-2020 và giai doan 202 1-2025.
6. DIa dim du tn: huyn COn Dáo.
7. Thbi gian thrc hin: 05 näm k ti'r khi có quyt djnh phê duyt dir an.
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8. Tien d9 thirc hiçn dir an: den nam 2024.
Diu 2. T chfrc thtrc hiên
1.Giao TiJy ban nhan dan tinh t chüc trin khai thc hin Nghj quyt nay.
các Ban Hi dng nha.n dan, cac
2. Giao Thuông trrc HOi dng nhân
T di biu Hi dng nhân dan và các di biu Hi dOng nhân dan tinh giám sat
vic thrc hin Nghj quy&.
dan,
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Diu 3. Diu khoãn thi hành
Nghj quyt nay dA duqc Hii dng nhân dan tinh Ba Rja-VQng Tàu Khóa
VI, K' h9p thir Muôi Hai thông qua ngày 18 tháng 7 nàm 2019 vâ Co hiu 1rc tü
ngày 18 tháng 7 nàm 2019.!.
No'i nhn:
- Uy ban Thuing vii Quc hi;
- Van phông Chinh hü;
- B Kê hoach va Dâu tu, B Tài chInh;
- TTr.Tinh iy, Doân DBQH tinh;
- TTr.HDNID tinh, !JBND tinh, UBMTTQ tinh;
- Các Ban HIDND tinh, di biêu HDND tinh;
- Van phông HDND tinh;
- Sâ Ké hoach và Dâu tu, Si Tài chInh;
- TTr.HDND và UBND huyn Con Dão;
- Trung tam Cong báo-Tin hçc tinh;
- Wesbsite HDND tinh;
- Báo Ba Rja-Vüng Tàu, Dâi PT-TH tinh;
-Lmi: VT,TH.

Nguyn Hng Linh

