ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2059 /QÐ-UBND

Hậu Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư dự án:
Tuyến đường giao thông nông thôn ấp 5, thị trấn Nàng Mau
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của UBND huyện Vị Thủy tại Tờ trình số 1650/TTr-UBND
ngày 17 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường giao thông nông
thôn ấp 5, thị trấn Nàng Mau do UBND huyện Vị Thủy quản lý dự án, với những
nội dung như sau:
1. Mục tiêu đầu tư: nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ cho giao thông
và giao thương của người dân sống trong vùng thực hiện dự án.
2. Quy mô đầu tư:
- Phần đường giao thông: tổng chiều dài tuyến khoảng 3.710m. Trong đó:
* Đường nhựa ngang 3,5m, tổng chiều dài khoảng 1.362m.
+ Mặt cắt ngang đường thiết kế: 0,75m+3,5m+0,75m.
+ Loại mặt đường: cán đá láng nhựa.
+ Cấp hạng kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại C.
* Đường bê tông ngang 2,5m, tổng chiều dài khoảng 2.330m.
+ Mặt cắt ngang đường thiết kế: 0,50m+2,5m+0,50m.
+ Loại mặt đường: bê tông.
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+ Cấp hạng kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn loại C.
- Phần cầu: trên tuyến có 01 cầu giao thông: Cầu 10 Nghiêm.
+ Chiều dài cầu khoảng 18m.
+ Loại cầu: bê tông cốt thép và dầm thép liên hợp.
+ Khổ dốc 3,8m (phần cầu xe chạy 3,5m và gờ chắn bánh 0,15x2 bên).
+ Dốc ngang mặt cầu: i=2%
3. Nhóm dự án: nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 5.000.000.000 đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh
Hậu Giang.
7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2023.
8. Hình thức đầu tư của dự án: nâng cấp, mở rộng.
Điều 2. Giao UBND huyện Vị Thủy chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình nêu trên trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Đầu tư
công và pháp luật liên quan.
Điều 3. Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy;
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. NCTH HH.
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