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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 175/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp  

đường ĐH.72 (đoạn từ ĐT.378 đến giao với QL.39), huyện Kim Động 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;  

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản 
lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 
về sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 
07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng 
cấp đường ĐH.72 huyện Kim Động (đoạn từ ĐT.378 đến QL.39); Báo cáo kết 
quả thẩm định số 1718/BC-SKHĐT ngày 14/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận và 
kết quả biểu quyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư: 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.72 huyện Kim Động (đoạn từ 
ĐT.378 đến QL.39). 

2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 
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4. Cấp Quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Hưng Yên. 

5. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Kim Động. 

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 81.120 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Phần chi phí GPMB: Khoảng 42.599 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 20 %; 
ngân sách huyện Kim Động 80 %); 

- Công ty TNHH Đầu tư và PTNN Vũ Hưng đầu tư phần còn lại. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, nâng cấp. 

11. Mục tiêu, quy mô dự án: 

11.1. Mục tiêu đầu tư:  

Đầu tư xây dựng các tuyến đường để phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng 
nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến đường, góp phần giảm tai 
nạn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã 
hội của huyện Kim Động nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. 

11.2. Quy mô dự án  

- Bình đồ tuyến: Điểm đầu Km0+000 giao với đường ĐT.378 (tại Dốc 
Gò, xã Ngọc Thanh), điểm cuối Km1+654 tại nút giao với QL.39; chiều dài 
tuyến khoảng 1,6 km. Trong đó: 

+ Phạm vi thiết kế tuyến ĐH.72 từ Km0+000 đến Km1+418; 

+ Phạm vi thiết kế nút giao ĐH.72 với QL.39 từ Km1+418 đến Km1+654. 

- Trắc dọc tuyến: Trên cơ sở mặt đường cũ và các điểm khống chế, thiết 
kế nâng cao mặt đường để đảm bảo chiều dày kết cấu và êm thuận toàn tuyến. 

- Trắc ngang tuyến: 

+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 9,0 m; độ dốc ngang imặt = 2 %; 

+ Chiều rộng lề đường: Blề = 2 x 0,5 m = 1,0 m (đoạn qua khu dân cư tận 
dụng mặt rãnh làm lề đường); độ dốc ngang ilđ = 4 %; 

+ Chiều rộng nền đường: Bnền = (10,0 ÷ 10,9) m. 

- Kết cấu mặt đường:  

+ Tuyến ĐH.72: Mặt đường bê tông xi măng; 

+ Nút giao ĐH.72 với QL.39 (Km1+418 – Km1+654): Bê tông nhựa. 

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng, thoát nước tại nút giao. 

- Hệ thống thoát nước: 
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+ Thoát nước dọc: Đoạn qua khu dân cư bố trí rãnh dọc thoát nước. Các 
đoạn còn lại thoát nước tự nhiên; 

+ Thoát nước ngang: Xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước ngang 
phù hợp với quy mô cấp đường, theo thỏa thuận với địa phương và các cơ quan 
liên quan. 

- An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống cọc tiêu, biển báo theo Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ theo quy định của pháp luật, chỉ đạo lập, phê duyệt; rà soát báo 
cáo HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để 
cân đối nguồn vốn hỗ trợ, tránh tăng nợ XDCB; triển khai thực hiện dự án theo 
quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng và các quy định liên quan, bảo 
đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư. 

2. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp 
cuối năm. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, UBND huyện Kim Động và các cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh, Tổ đại 
biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ 

họp thứ Bảy thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày ký./. 

 Nơi nhận:                                             

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ban công tác ĐB thuộc UBTVQH; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, TP; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên; 
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT.                                                                  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 

 


