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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 360/NQ-HĐND               Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu tái định cư thực 

hiện dự án khu công nghiệp Yên Quang và các dự án khác tại xã Quang 

Tiến, thành phố Hòa Bình 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Trên cơ sở Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 tỉnh Hòa Bình: Nghị quyết số 

310/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hòa Bình quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình; 

Xét Tờ trình số 139/Tr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng 

khu tái định cư thực hiện dự án khu công nghiệp Yên Quang và các dự án khác 

tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 

ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư thực 

hiện dự án khu công nghiệp Yên Quang và các dự án khác tại xã Quang Tiến, 

thành phố Hòa Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình quản lý dự án, với 

các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư xây dựng Dự án Khu tái định cư để giải quyết trước cho khoảng 

320 hộ gia đình khi thu hồi đất để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Yên Quang 

và các dự án khác trong địa bàn, đáp ứng đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, tiện lợi về 

giao thông, thu hút bà con trong địa bàn về định cư tại nơi ở mới. 
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Theo thống kê của Uỷ ban nhân dân thành phố, tổng nhu cầu tái định cư 

cho các hộ cho các dự án trên địa bàn khoảng 480 hộ (Khu công nghiệp Yên 

Quang khoảng 320 hộ; Cụm công nghiệp Tiên Tiến khoảng 60 hộ; các dự án 

Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng rừng xóm Mè, Khu du lịch sinh thái và dịch 

vụ Hồ Rợn, Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang, Khu đô thị mới dịch vụ 

cộng đồng tổng ước tính nhu cầu tái định cư khoảng 100 hộ). Song trên khu vực 

địa bàn xã hiện tại chỉ có 02 khu tái định cư có thể đáp ứng cho khoảng 66 hộ. 

Vì vậy, cần thiết giải quyết tiếp nhu cầu tái định cư cho các hộ còn lại (khoảng 

414 hộ) để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư. 

2. Quy mô đầu tư dự kiến 

Xây dựng khu tái định cư có diện tích khoảng 8,2(ha) thuộc địa phận xã 

Quang Tiến với quy mô như sau: 

2.1. Hạng mục san nền: 

San nền trên diện tích khoảng 8,2(ha). Với chiều cao san nền trung bình 

thay đổi theo địa hình từ: 1 - 2(m). Đất đắp cấp III, đầm chặt K90. 

2.2. Hạng mục Kè suối: xây dựng kè suối để nắn dòng tạo cảnh quan sinh 

thái với chiều dài khoảng 1,2km, chiều cao tường kè trung bình khoảng 1,5m. 

2.3. Hạng mục đường giao thông: Xây dựng hệ thống đường giao thông 

nội bộ với tổng chiều dài khoảng 2,4km, được thiết kế theo quy chuẩn 07-

4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

công trình giao thông;  Tiêu chuẩn đường phố gom tiêu chuẩn TCXDVN 

104:2007 Đường đô thị - yêu cầu thiết kế, với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu sau:  

- Chiều rộng nền đường : Bnền = 13,0m.   

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 7,0m. 

- Chiều rộng vỉa hè: Bvỉa hè = 3x2=6m 

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.  

- Vỉa hè lát gạch 

2.4. Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống án toàn giao thông 

trên các tuyến theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2019/BGTVT do Bộ giao thông vận tải ban hành. 

2.5. Xây dựng hệ thống PCCC: Xây dựng theo QCVN 06:2010/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quôc gia vê an toàn cháy cho nhà và công trình; 

2.6. Xây dựng hệ thống cấp nước:  Sử dụng nước máy và nước ngầm khai 

thác tại chỗ với chỉ tiêu 80-150 lít/người/ngày theo TCXDVN 33:2006 ngày 18 

tháng 03 năm 2008. Về việc Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế.  

2.7. Xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ cho khu tái định cư theo 

QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia vê các công trình hạ tâng 

kỹ thuật. Công trình thoát nước. 

2.8. Xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng theo QCVN 07-

7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia vê các công trình hạ tâng kỹ thuật. 
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Công trình chiêu sáng; 

3. Loại, nhóm dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật, nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 100 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu 

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (từ năm 2021) 

9. Các nội dung khác: 

9.1. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 8,2 ha.
 

9.2. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

9.3. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; 

đẩy nhanh tiến độ sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; tránh 

phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ; báo 

cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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