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 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

09-12-2020 Nghị Quyết số 373/2020/NQ-HĐND Quy định cụ thể mức 

hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

5 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

09-12-2020 Nghị Quyết số 351/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến về Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Kết nối giao thông và 

thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông 

quốc gia 

9 

09-12-2020 Nghị Quyết số 352/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục 

các dự án cần thu hồi đ t để phát triển kinh tế - x  hội, vì lợi 

 ch quốc gia, lợi  ch công cộng; danh mục các dự án chuyển 

mục đ ch s  dụng đ t để thực hiện dự án đầu tư n m 2021 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

17 

09-12-2020 Nghị Quyết số 353/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương 

chuyển mục đ ch s  dụng rừng để thực hiện dự án Khu sinh thái 

nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình tại Phường Kỳ Sơn, 

21 
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thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

09-12-2020 Nghị Quyết số 354/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Trường trung học phổ thông Công 

Nghiệp, thành phố Hòa Bình 

 

33 

09-12-2020 Nghị Quyết số 355/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Trường trung học phổ thông Kim Bôi, 

huyện Kim Bôi  

 

38 

09-12-2020 Nghị Quyết số 356/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy 

 

42 

09-12-2020 Nghị Quyết số 357/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng c p đường vào Cụm 

công nghiệp xóm Rụt x  Tân Vinh, huyện Lương Sơn 

 

45 

09-12-2020 Nghị Quyết số 358/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Tuyến đường gom và nút giao vào 

Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy 

 

49 

09-12-2020 Nghị Quyết số 359/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Đường nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình 

với Khu công nghiệp Yên Quang, thành phố Hòa Bình  

 

53 

09-12-2020 Nghị Quyết số 360/NQ-HĐND 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 x  

Quang Tiến, thành phố Hòa Bình 

 

58 

09-12-2020 Nghị Quyết số 361/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình 

 

63 

09-12-2020 Nghị Quyết số 362/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng Khu nhà nuôi dưỡng  

và quản lý đối tượng tại Trung tâm Công tác x  hội tỉnh 

Hòa Bình 

67 
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09-12-2020 Nghị quyết số 363/NQ-HĐND Về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Đường nối từ đường QH8 với đường 

An Dương Vương,thành phố Hòa Bình 

 

71 

09-12-2020 Nghị Quyết số 364/NQ-HĐND Về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng c p đường từ ng  3 Hàng 

Trạm ra đường Hồ Ch  Minh, huyện Yên Thủy 

75 

09-12-2020 Nghị Quyết số 365/NQ-HĐND về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Cầu Chum - Km35+045, đường tỉnh 

436 

 

79 

09-12-2020 Nghị Quyết số 366/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy 83 

09-12-2020 Nghị Quyết số 367/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án Mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp giao thông thành 

phố Hòa Bình 

 

86 

09-12-2020 Nghị Quyết số 368/NQ-HĐND Về việc ch p thuận chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

89 

09-12-2020 Nghị Quyết số 369/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Mở rộng Trường Ch nh trị tỉnh Hòa 

Bình 

 

108 

09-12-2020 Nghị Quyết số 370/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng Dự án Khu tái định cư cụm công 

nghiệp xóm Rụt, x  Tân Vinh, huyện Lương Sơn 

 

112 

09-12-2020 Nghị Quyết số 374/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Triển khai số hóa v n bản các cơ quan 

nhà nước  

 

116 

09-12-2020 Nghị Quyết số 375/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Kè c p bách chống sạt lở bờ sông Bôi 

đoạn thị tr n Chi Nê huyện Lạc Thuỷ  

 

122 

09-12-2020 Nghị Quyết số 376/NQ-HĐND Về việc quy định các công 

trình kết c u hạ tầng kỹ thuật do c p tỉnh quản lý trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình 

 

126 
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09-12-2020 Nghị Quyết số 377/NQ-HĐND Về việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6 

 

130 

09-12-2020 Nghị Quyết số 378/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị tr n Mai Châu 

 

134 

09-12-2020 Nghị Quyết số 379/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường Trần Hưng Đạo đến Trung tâm 

huyện Lương Sơn (Trung tâm hành ch nh quy hoạch huyện 

Lương Sơn) 

 

138 

09-12-2020 Nghị Quyết số 380/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường Hòa Bình đoạn Km3+600 - 

Km3+870 và đường Âu Cơ đi cảng B ch Hạ 

 

142 

09-12-2020 Nghị Quyết số 381/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 6 đến khu công 

nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn 

 

146 

09-12-2020 Nghị Quyết số 383/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công 

n m 2021, tỉnh Hòa Bình 

 

150 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 373/2020/NQ-HĐND  Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng  

và tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc trên địa bàn tỉnh 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

 Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước; 

 Xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiến tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban 
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kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Nghị quyết này quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao 

gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình t ch trữ nước; hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước; cống, kiên cố kênh mương, đáp ứng yêu cầu tái cơ c u nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới 

2. Đối tượng áp dụng:  

Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành 

viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên 

quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Nội dung, mức hỗ trợ cụ thể 

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình t ch trữ nước 

a) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình t ch trữ nước được miễn 

tiền thuê đ t khi nhà nước cho thuê đ t xây dựng công trình. 

b) Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình t ch trữ nước được 

hỗ trợ 50% chi ph  thiết kế và chi ph  máy thi công. 

c) Điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Ch nh phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
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2. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

a) Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 25% chi ph  vật liệu, máy thi công và 

thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng 

cạn, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. 

b) Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 25% chi ph  để san phẳng đồng ruộng, 

mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/ha. 

c) Điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 n m 2018 của Ch nh phủ quy định hỗ trợ phát 

triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Cụ thể: 

- Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ 

cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở; 

- Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 01 ha trở lên 

và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xu t; 

- Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây 

chủ lực của địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và th ch ứng 

với biến đổi kh  hậu. 

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống và kiên cố kênh mương 

Tổ chức thủy lợi cơ sở được hỗ trợ 45% tổng giá trị đầu tư xây dựng 

công trình, mức hỗ trợ này không bao gồm chi ph  giải phóng mặt bằng. 

 Điều 3. Nguồn vốn hỗ trợ, cơ chế hỗ trợ, hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ. 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 

5 n m 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

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 pháp luật. 

 Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày 20 tháng 12 n m 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Hinh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 351/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Kết nối giao 

thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia 

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 06/4/2020 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

 Căn cứ Văn bản số 8780/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về cơ quan chủ quan dự án dự kiến sử dụng vốn vay ODA, 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

 Căn cứ Văn bản số 458/TTg-QHQT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt đề xuất dự án Kết nối giao thông và thuỷ lợi 
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tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA 

Hàn Quốc;  

 Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi dự án: Kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng 

giao thông quốc gia; 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.  Thống nh t Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Kết nối giao 

thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, do Ủy 

ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản với nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ 

- Cải thiện n ng lực thoát nước, phòng chống ngập lụt, sạt lở bảo vệ thành 

phố, th ch ứng với biến đổi kh  hậu, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản 

do thiên tai, lũ lụt gây ra, giúp nhân dân khu vực dự án có cuộc sống an toàn qua 

việc xây dựng hệ thống kè bảo vệ. 

- Bảo đảm giao thông thông suốt, t ng cường kết nối khu vực nội đô thành 

phố Hòa Bình với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình thông qua việc cải tạo, nâng c p 

QL6 đoạn từ km64+500 đến km73+500; kéo dài đường Trần Hưng Đạo kết nối 

với QL6. Giảm thời gian di chuyểnvà tai nạn giao thông; t ng khối lượng vận tải 

đáp ứng nhu cầu kết nối, phát triển. 

- Phát triển hạ tầng, cảnh quan đô thị làm nền tảng, có sức lan tỏa, thu hút 

đầu tư phát triển mọi nguồn lực, các thành phần kinh tế cũng như thu hút các dự 

án PPP đẩy mạnh phát triển kinh tế - x  hội tạo cảnh quan đô thị, xứng tầm là 

trung tâm ch nh trị, kinh tế, v n hóa của tỉnh Hòa Bình. 
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2. Quy mô đầu tƣ 

2.1. Hợp phần 1: Tăng cường khả năng kết nối thành phố Hòa Bình với 

đường quốc lộ và đường cao tốc quốc gia 

Nâng c p tuyến QL6 từ đoạn cao tốc (Km64+500) đến nút giao đường Chi 

L ng (Km73+500) có chiều dài khoảng 9,0km. Quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn 

đường đô thị (TCXDVN 104:2007), cụ thể:  

- Bề rộng nền đường:  Bnền = 42m  

- Bề rộng mặt đường:  Bmặt = 2 x 14,5m = 29m  

- Dải phân cách:   Bdpc = 3,0m 

- Bề rộng vỉa hè:  Bvh = 2 x 5,0m 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Điện chiếu sáng, 

cây xanh, hệ thống c p nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và hào kỹ thuật 

dọc tuyến và ngang tuyến. 

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống cống thoát nước ngang đường, số lượng 

khoảng 60 cái.  

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống vạch sơn biển báo ATGT theo quy chuẩn 

quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019. 

- Xây dựng khoảng 03 cầu trên quốc lộ 6 khẩu độ từ 15-24m. Kết c u cầu 

bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ TCVN11823:2017.  

- Xây dựng nút giao Cầu Trắng, tổ chức giao thông khác mức. 

2.2. Hợp phần 2: Tăng cường khả năng chống lũ kết hợp phát triển hạ 

tầng đô thị thành phố Hòa Bình 
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Theo Quy chuẩn Việt Nam ban hành n m 2012 QCVN 04-

05:2012/BNNPTNT, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ 

Xây dựng quy định về phân c p công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng c p công trình kè là c p III (tường chắn 

có chiều cao 5 – 12m trên nền là đ t cát, đ t hòn thô, đ t sét ở trạng thái cứng và 

n a cứng); công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; c p công trình thủy 

lợi c p III, xác định được chỉ tiêu cụ thể: 

- Tần su t lưu lượng lũ lớn nh t t nh toán P = 1,5%; 

- Tần su t lưu lượng lũ kiểm tra P = 0,5%; 

- Hệ số an toàn ổn định tổng thể kè cho phép: K=1,25. 

- Theo tiêu chuẩn TCVN 9902 : 2015 Đê có kết hợp làm đường giao thông, 

bề rộng mặt đê phải phù hợp với TCVN 4054 : 2005 với công trình c p 3 tối 

thiểu 6,0m. 

- Theo QCVN 04 - 05: 2012/BNNPTNT  Hệ số ổn định: 1,15 

- Theo tiêu chuẩn TCVN 9902 : 2016 Yêu cầu thiết kế đê sông Hệ số an 

toàn ổn định chống trượt K của công trình c p III: 

+ Hệ số ổn định trường hợp cơ bản: 1,25 

+ Hệ số ổn định trường hợp đặc biệt : 1,15 

* Chỉ tiêu thiết kế chính công trình  

- C p công trình: c p III 

- Chiều dài tuyến khoảng: L = 6.300m 

- Chiều cao kè lớn nh t:  Hmax = 6,5m 

- Cao trình mực nước lũ thiết kế max:  +24,021m 
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a) Hạng mục Kè suối Chăm, Mát kết hợp xây dựng đường giao thông đỉnh 

kè 

- Phạm vi nghiên cứu: Điểm đầu Cầu Ch m (đường An Dương Vương); 

điểm cuối Cầu Đồng Tiến (đường Cù Ch nh Lan) 

- Quy mô:  

+ Dạng tường đứng be tông cốt thép kết hợp kè gia cố mái nghiêng, chiều 

dài khoảng 6,3Km. 

+ Xây dựng hệ thống đường giao thông sau kè. Với những đoạn suối đi sát 

đê Quỳnh Lâm bố tr  đường giao thông ph a bên bờ phải suối, những đoạn suối 

đi giữa cánh đồng không vướng dân cư, bố tr  đường giao thông hai bên kè suối. 

Đường giao thông sau kè với quy mô mặt cắt ngang Bn=14,0m, trong đó: Bm = 

8,0m; Bhè(mỗi bên) = 3,0m. Có bố tr  đầy đủ hệ thống hạ tầng bó vỉa, vỉa hè, 

thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ.  

 b) Hạng mục nâng cấp, cải tạo kè Đà Giang đoạn từ hạ lưu cầu Trắng 

đến đầu kè Đà Giang 

- Phạm vi nghiên cứu: Điểm đầu Hạ lưu cầu Trắng; điểm cuối Kết nối vào 

dự án kè Đà Giang. 

- Quy mô: Xây dựng tuyến kè dạng tường đứng bê tông cốt thép kết hợp kè 

gia cố mái nghiêng, chiều dài khoảng 0,5Km. 

c) Hạng mục xây mới 300m kè khu vực nút giao cầu Trắng: 

- Phạm vi nghiên cứu: Khu vực nút giao cầu Trắng. 

- Quy mô: Xây dựng tuyến kè dạng tường đứng BTCT kết hợp kè gia cố 

mái nghiêng tạo cảnh quan đô thị, chiều dài khoảng 0,3Km. Kết hợp bến thuyền 
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du lịch khu vực b i cát thuộc phạm vi cầu Trắng bảo đảm mục tiêu chống lũ và 

tạo cảnh quan bến thuyền. 

d) Xây dựng đường Trần Hưng Đạo kéo dài nối với QL6: 

- Phạm vi nghiên cứu: Điểm đầu Ng  ba giao với đê Quỳnh Lâm; điểm 

cuối Nối vào Quốc lộ 6 khu vực Km71+800.  

- Quy mô: Chiều dài tuyến đường khoảng 0,5km, xây dựng cầu qua suối Mát 

khẩu độ đảm bảo thoát lũ suối Ch m Mát. Quy mô mặt cắt ngang B=40m theo quy 

hoạch. 

3. Nhóm dự án: Nhóm A. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 2.600 tỷ đồng (Hai nghìn sáu trăm tỷ đồng) 

tương đương 112.554.112 USD (tỷ giá 1USD = 23.100 VND). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

5.1. Vốn vay ODA: 1.533 tỷ đồng, tương đương 66.363.636 USD. 

+ Vốn ODA c p phát NSTW: 1.227 tỷ đồng; 

+ Vốn ODA vay lại:                   306 tỷ đồng. 

5.2. Vốn đối ứng: 1.067 tỷ đồng, tương đương 46.190.476 USD. 

5.3. Phân kỳ đầu tƣ 

a) Giai đoạn 2021-2025: 2.387 tỷ đồng, trong đó: 

+ Vốn ODA: 1.380 tỷ đồng; 

+ Vốn đối ứng: 1.007 tỷ đồng. 

b) Giai đoạn 2026-2030: 213 tỷ đồng, trong đó: 
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+ Vốn ODA: 153 tỷ đồng; 

+ Vốn đối ứng: 60 tỷ đồng. 

5.4. Cơ chế tài chính trong nƣớc: 

a) Hợp phần 1: T ng cường khả n ng kết nối thành phố Hòa Bình với 

đường quốc lộ và đường cao tốc quốc gia: Thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 

trung do đó thực hiện cơ chế c p phát toàn bộ từ ngân sách trung ương. 

b) Hợp phần 2: T ng cường khả n ng chống lũ kết hợp phát triển hạ tầng 

đô thị thành phố Hòa Bình. Hợp phần này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa 

phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình được c p phát một phần và vay lại một 

phần theo tỷ lệ quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP. Hoà Bình là địa 

phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ Ngân sách Trung ương so với tổng chi cân 

đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%  áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 

40% vốn vay ODA,  cơ chế tài ch nh đối với khoản vay từ KEXIM. Ngân sách 

trung ương c p phát 60%; UBND tỉnh Hoà Bình vay lại 40%. 

6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 06 n m kể từ ngày Hiệp định vay có hiệu 

lực (dự kiến từ 2021-2026). 

8. Nội dung khác: 

- Nhà tài trợ: Ngân hàng Xu t nhập Khẩu Hàn Quốc. 

- Xây dựng mới và cải tạo, nâng c p. 

- Diện t ch đ t s  dụng Khoảng 101,32ha 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định của Luật Đầu tư công; các quy định của pháp luật về đầu tư, xây 

dựng, quản lý dự án và quy định của nhà tài trợ; s  dụng nguồn vốn đầu tư hiệu 

quả, giải ngân đảm bảo tiến độ theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

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 các đại biểu Hội đồng nhân dân 

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

 Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

     

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 352/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển  

kinh tế -    hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án 

chuyển mục đích s  dụng đất để thực hiện dự án đầu tƣ năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ 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 Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 26 

tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình; Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 
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Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để 

phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự 

án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đ t để phát triển kinh 

tế - x  hội, vì lợi  ch quốc gia, lợi  ch công cộng; danh mục các dự án chuyển 

mục đ ch s  dụng đ t để thực hiện dự án đầu tư n m 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, với những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Danh mục các dự án cần thu hồi đ t 

Tổng số dự án cần thu hồi đ t để phát triển kinh tế - x  hội, vì lợi  ch quốc 

gia, công cộng n m 2021 trên địa bàn tỉnh là 108 dự án, với tổng diện t ch thu 

hồi 642,89 ha. Bao gồm: đ t trồng lúa 144,67 ha; đ t rừng phòng hộ 4,7 ha; đ t 

khác (các loại đ t còn lại như đ t trồng cây hàng n m, đ t trồng cây lâu n m, đ t 

trồng rừng sản xu t, đ t ở,...) 493,52 ha. 

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo Nghị quyết) 

2. Danh mục các dự án chuyển mục đ ch s  dụng đ t trồng lúa, đ t rừng 

phòng hộ 

Tổng số dự án cần chuyển mục đ ch s  dụng đ t để phát triển kinh tế - x  

hội, vì lợi  ch quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là 80 dự án, tổng diện t ch 
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chuyển mục đ ch s  dụng 174,31 ha (trong đó: đ t trồng lúa 149,61 ha; đ t rừng 

phòng hộ 24,70 ha). Bao gồm: 

a) Danh mục các dự án chuyển mục đ ch s  dụng đ t trồng lúa, đ t rừng phòng 

hộ (không t nh các dự án nông nghiệp khác, sản xu t kinh doanh phi nông nghiệp). 

Tổng số dự án cần chuyển mục đ ch s  dụng đ t để phát triển kinh tế - x  

hội, vì lợi  ch quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là 65 dự án, tổng diện t ch 

chuyển mục đ ch s  dụng 130,37 ha (trong đó: đ t trồng lúa 125,67 ha; đ t rừng 

phòng hộ 4,70 ha). 

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo Nghị quyết) 

b) Danh mục các dự án chuyển mục đ ch s  dụng đ t trồng lúa, đ t rừng 

phòng hộ để thực hiện các dự án nông nghiệp khác, sản xu t kinh doanh phi 

nông nghiệp, sản xu t VLXD, làm đồ gốm 

Tổng số 14 dự án, tổng diện t ch chuyển mục đ ch s  dụng 43,84 ha 

(trong đó: đ t trồng lúa 23,84 ha; đ t rừng phòng hộ 20,0 ha) để thực hiện các 

dự án nông nghiệp khác, sản xu t kinh doanh phi nông nghiệp. 

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo Nghị quyết) 

c) Danh mục các dự án chuyển mục đ ch s  dụng đ t trồng lúa, đ t rừng 

phòng hộ, đ t rừng đặc dụng để xây dựng công trình quốc phòng, an ninh. 

Tổng số 01 dự án, tổng diện t ch chuyển mục đ ch s  dụng đ t là 0,10 ha 

đ t trồng lúa 0,10 ha để thực hiện dự án. 

(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo Nghị quyết) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 
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a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; 

b) Chịu trách nhiệm về t nh ch nh xác đối với diện t ch, danh mục các dự 

án cần thu hồi đ t để phát triển kinh tế - x  hội, vì lợi  ch quốc gia, lợi  ch công 

cộng; danh mục các dự án chuyển mục đ ch s  dụng đ t để thực hiện dự án đầu 

tư n m 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

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 

có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 n m 2020 và có hiệu lực thi hành trong 

thời hạn 03 (ba) n m kể từ ngày thông qua./. 

 

  
 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Đức Hinh 
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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: 353/NQ-HĐND   

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trƣơng chuyển mục đích s  dụng rừng để thực hiện dự án Khu 

sinh thái nghỉ dƣỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình tại Phƣờng Kỳ Sơn,  

thành phố Hòa Bình, tỉnh 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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số  120/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích thực hiện dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình tại 

Phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh 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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đ ch s  dụng rừng để thực hiện dự 

án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình tại phường Kỳ Sơn, thành 

phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình, như sau: 

1. Tên dự án: Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình 

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HTV quốc tế.  

3. Tổng diện t ch chuyển mục đ ch s  dụng rừng 39,02 ha, trong đó: 

a) Diện t ch chuyển mục đ ch s  dụng rừng thuộc quy hoạch rừng phòng 

hộ là 3,02 ha; 

b) Diện t ch chuyển mục đ ch s  dụng rừng thuộc quy hoạch rừng sản 

xu t là 36,0 ha. 

4. Địa điểm, vị tr  chuyển mục đ ch s  dụng rừng 

- Địa điểm: Tại xóm Nút, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Vị tr  Quy hoạch rừng phòng hộ tại Tiểu khu 4915; các Khoảnh 1a, 1c, 

2a, 3a; có 13 lô; 

- Vị tr  Quy hoạch rừng sản xu t thuộc Tiểu khu 4915; các Khoảnh 1a, 1c, 

2a, 3a; có 82 lô. 

(Kèm theo biểu chi tiết tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích, hiện trạng rừng 

được trích lục từ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 3042/QĐ-

UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, về việc phê duyệt Kết quả rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, 

định hướng đến năm 2030). 
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5. Chức n ng rừng: Rừng phòng hộ và rừng sản xu t 

6. Loại rừng hiện nay: Rừng trồng và đ t trống. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp n m 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

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 pháp luật. 

Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, 

Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 n m 2020 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Hinh 
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TỔNG HỢP VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH, HIỆN TRẠNG RỪNG TẠI DỰ ÁN KHU 

SINH THÁI NGHỈ DƢỠNG BÁO THỌ QUỐC TẾ HÒA BÌNH TẠI PHƢỜNG KỲ 

SƠN, 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Nghị Quyết số 353/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020  

STT K Khoảnh Lô 
Th a 

đất 

QH 3 

loại 

rừng 

Diện 

tích 

(ha) 

Hiện 

trạng 
Ghi chú 

I. Vị trí, diện tích, hiện trạng rừng đề nghị 

chuyển mục đích s  dụng rừng  
39,02     

1 4915 1a 170 468 phdn 0,22 dt1   

2 4915 1a 171 465 phdn 0,70 rtg   

3 4915 1a 172 98 mdk 0,35 d1   

4 4915 1a 175 475 phdn 0,44 rtg   

5 4915 1a 176 109 sxgn 0,13 rtg   

6 4915 1c 1 481 phdn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

7 4915 1c 4 485 sxgn 0,05 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

8 4915 1c 11 186 mdk 0,06 dt1   

9 4915 1c 18 193 sxgn 0,07 rtg 
 

10 4915 1c 19 193 mdk 0,02 dt1   

11 4915 1c 20 200 mdk 0,02 dt1   

12 4915 2a 10 468 phdn 0,53 rtg   

13 4915 2a 11 477 phdn 0,20 dt1   

14 4915 2a 12 475 phdn 0,06 dt1   

15 4915 2a 13 139 phdn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

16 4915 2a 17 474 phdn 0,21 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

17 4915 2a 18 481 phdn 0,02 dt1   

18 4915 2a 19 475 phdn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

19 4915 2a 20 468 phdn 0,09 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

20 4915 2a 21 157 sxgn 0,04 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

2 4915 2a 26 486 phdn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

22 4915 2a 10a 468 phdn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

23 4915 2a 13a 139 phdn 0,06 dtr Trồng rừng chưa 
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thành rừng 

24 4915 3a 4 460 phdn 0,05 dt1   

25 4915 3a 5 66 sxgl 0,16 dt1   

26 4915 a 9 89 sxgn 1,65 rtg   

27 4915 3a 10 91 sxgl 0,0 dt1   

28 4915 3a 11 91 mdk 0,02 dt1   

29 4915 3a 13 100 mdk 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

30 4915 3a 16 129 sxgn 0,16 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

31 4915 3a 22 475 phdn 0,17 rtg   

32 4915 3a 23 478 sxgn 0,09 rtg   

33 4915 3a 24 122 sxgn 0,9 rtg   

34 4915 3a 25 109 sxgn 0,12 rtg   

35 4915 3a 26 195 mdk 0,09 dt1   

36 4915 3a 27 125 sxgn 0,97 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

37 4915 3a 28 479 mdk 0,3 dt1   

38 4915 3a 29 115 sxgn 1,42 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

39 4915 3a 30 216 sxgn ,14 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

40 4915 3a 31 116 mdk 0,54 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

41 4915 3a 36 138 sxgn 0,09 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

42 4915 3a 37 139 sxgn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

43 4915 3a 37 139 sxgn 0,08 rtg   

44 495 3a 38 138 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

45 4915 3a 39 140 sxgn 0,09 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

46 4915 3a 40 213 mdk 0,23 dt1   

47 4915 3a 41 29 sxgn 0,55 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

48 4915 3a 42 141 sxgn 1,16 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

49 4915 3a 43 128 sxgn 0,52 dtr Trồng rừng chưa 
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thành rừng 

50 4915 3a 48 475 phdn 0,01 dt1   

51 4915 3a 50 373 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

52 4915 3a 51 139 sxgn 0,08 rtg   

53 915 3a 52 373 mdk 1,01 dt1   

54 4915 3a 53 140 mk 0,55 dt1   

55 4915 3a 54 145 sxgn 0,80 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

56 4915 3a 55 127 sxgn 0,52 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

57 4915 3a 56 150 sxgn 1,25 tr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

58 4915 3a 7 152 sxgn 0,96 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

5 4915 3a 58 142 sxgn 0,62 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

60 4915 3a 63 477 sxgn 0,16 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

61 4915 3a 64 485 sxgn 0,28 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

62 4915 3a 65 157 sxgn 0,12 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

63 4915 3a 67 157 sxgn 0,39 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

64 4915 3a 70 159 mdk 0,69 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

65 4915 3a 71 154 sxgn 0,40 rtg   

66 4915 3a 72 165 sxgl 0,2 rtg   

67 4915 3a 73 165 sxgn 0,11 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

68 4915 3a 74 242 sxgn 001 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

69 4915 3a 74 242 sxgn 1,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

70 4915 3a 75 162 sxgn 0,08 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

71 4915 3a 76 151 sxgn 0,06 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

72 4915 3a 77 155 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 
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73 4915 3a 80 188 sxgn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

74 4915 3a 81 195 mdk 0,05 dt1   

75 4915 3a 82 159 sxgn 0,04 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

76 4915 3a 83 167 sxgn 0,28 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

77 4915 3a 84 174 sxgn 0,36 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

78 4915 3a 85 165 sxgn 0,38 rtg   

79 4915 3a 86 169 sxgn 0,21 rtg   

80 4915 3a 87 179 mdk 0,26 rtg   

81 4915 3a 90 195 sxgn 0,32 rtg   

82 4915 3a 91 0,01 sxgn 0,07 rtg   

83 4915 3a 92 116 mdk 0,22 dt1   

84 4915 3a 93 195 sxgn 0,58 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

85 4915 3a 94 242 sxgn 0,61 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

86 4915 3a 95 195 mdk 0,48 rtb   

87 4915 3a 96 180 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

88 4915 3a 97 183 sxgn 0,58 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

89 4915 3a 98 179 sxgn 0,34 rtg   

90 4915 3a 103 193 sxgn 0,41 rtg   

91 4915 3a 104 167 sxgn 0,42 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

92 4915 3a 105 195 sxgn 0,04 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

93 4915 3a 106 201 sxgn 0,21 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

94 4915 3a 107 0 sxgn 0,03 rtg   

95 4915 3a 108 191 mdk 0,01 dt1   

96 4915 3a 109 205 sxgn 0,07 rtg   

97 4915 3a 110 194 sxgn 0,19 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

98 4915 3a 111 0 sxgn 0,27 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 
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99 4915 3a 112 213 mdk 0,05 dt1   

100 4915 3a 114 207 sxgn 0,19 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

101 4915 3a 116 116 mdk 0,58 dt1   

102 4915 3a 117 0 mdk 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

103 4915 3a 119 230 sxgn 0,20 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

104 4915 3a 120 0 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

105 4915 3a 121 195 mdk 0,01 dt1   

106 4915 3a 122 490 sxgn 0,09 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

107 4915 3a 127 230 mdk 0,03 dt1   

108 4915 3a 128 231 mdk 0,23 dt1   

109 4915 3a 132 248 sxgn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

110 4915 3a 133 241 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

111 4915 3a 104a 167 sxgn 0,19 rtg   

112 4915 3a 104b 167 sxgn 0,13 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

113 4915 3a 104c 167 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

114 4915 3a 105a 195 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

115 4915 3a 106a 201 sxgn 0,11 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

116 4915 3a 110b 194 sxgn 0,05 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

117 4915 3a 111a 0 sxgn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

118 4915 3a 111b 0 sxgn 0,44 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

119 4915 3a 111c 0 sxgn 0,38 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

120 4915 3a 116b 116 mdk 0,02 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

121 4915 3a 117a 0 mdk 0,02 dt1   

122 4915 3a 119a 230 sxgn 0,04 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 
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123 4915 3a 128a 231 mdk 0,23 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

124 4915 3a 13a 100 mdk 0,09 dt1   

125 4915 3a 22a 475 phdn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

126 4915 3a 23a 478 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

127 4915 3a 23a 478 sxgn 0,05 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

128 4915 3a 24a 122 sxgn 0,01 rtg   

129 4915 3a 24a 122 sxgn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

130 4915 3a 24b 122 sxgn 0,04 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

131 4915 3a 25a 109 sxgn 0,52 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

132 4915 3a 25a 109 sxgn 0,14 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

133 4915 3a 25b 109 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

134 4915 3a 25c 109 sxgn 0,22 rtg   

135 4915 3a 28a 479 mdk 0,13 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

136 4915 3a 29a 115 sxgn 0,12 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

137 4915 3a 37a 139 sxgn 0,08 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

138 4915 3a 38a 138 sxgn 0,13 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

139 4915 3a 38a 138 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

140 4915 3a 38b 138 sxgn 0,10 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

141 4915 3a 39a 140 sxgn 0,01 rtg   

142 4915 3a 40a 213 mdk 0,01 dt1   

143 4915 3a 40a 213 mdk 0,01 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

144 4915 3a 40b 213 mdk 0,05 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

145 4915 3a 40c 213 mdk 0,01 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 
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146 4915 3a 41a 129 sxgn 0,09 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

147 4915 3a 41b 129 sxgn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

148 4915 3a 42a 141 sxgn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

149 4915 3a 51a 139 sxgn 0,10 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

150 4915 3a 52a 373 mdk 0,07 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

151 4915 3a 52a 373 mdk 0,29 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

152 4915 3a 53a 140 mdk 0,03 dt1   

153 4915 3a 53a 140 mdk 0,03 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

154 4915 3a 53b 140 mdk 0,01 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

155 4915 3a 54a 145 sxgn 0,13 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

156 4915 3a 54b 145 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

157 4915 3a 54c 145 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

158 4915 3a 55a 127 sxgn 0,01 rtg   

159 4915 3a 55a 127 sxgn 0,37 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

160 4915 3a 55b 127 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

161 4915 3a 56a 150 sxgn 0,01 rtg   

162 4915 3a 57a 152 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

163 4915 3a 67a 157 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

164 4915 3a 67b 157 sxgn 0,18 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

165 4915 3a 70a 159 mdk 0,10 dt1   

166 4915 3a 70a 159 mdk 0,26 dt1   

167 4915 3a 71a 154 sxgn 0,01 rtg   

168 4915 3a 71a 154 sxgn 0,49 rtg   

169 4915 3a 72b 165 sxgl 0,01 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 
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170 4915 3a 82a 159 sxgn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

171 4915 3a 82a 159 sxgn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

172 4915 3a 83a 167 sxgn 0,23 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

173 4915 3a 83b 167 sxgn 1,57 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

174 4915 3a 84a 174 sxgn 0,07 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

175 4915 3a 84a 174 sxgn 0,03 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

176 4915 3a 85a 165 sxgn 0,25 rtg   

177 4915 3a 86a 169 sxgn 0,19 rtg   

178 4915 3a 87a 179 mdk 0,10 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

179 4915 3a 90a 195 sxgn 0,13 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

180 4915 3a 91a 0 sxgn 0,04 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

181 4915 3a 92a 116 mdk 0,03 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

182 4915 3a 93a 195 sxgn 0,08 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

183 4915 3a 94a 242 sxgn 0,01 rtg   

184 4915 3a 94a 242 sxgn 0,22 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

185 4915 3a 94b 242 sxgn 0,02 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

186 4915 3a 95a 195 mdk 0,06 dt1 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

187 4915 3a 96a 180 sxgn 0,01 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

188 4915 3a 97a 183 sxgn 0,19 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

189 4915 3a 97b 183 sxgn 0,20 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

190 4915 3a 98a 179 sxgn 0,08 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 

191 4915 3a 9a 89 sxgn 0,13 dtr 
Trồng rừng chưa 

thành rừng 
 

Ghi chú: 

      



32                                CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 15-03-2021 

 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 

  

        * Ký hiệu: .................. 

        * Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 39,02 ha, trong đó có 36,00 ha quy hoạch rừng sản 

xuất, 3,02 ha quy hoạch rừng phòng hộ, hiện trạng cụ thể: 

       - Diện tích có rừng: 8,74 ha (quy hoạch rừng phòng hộ 1,84 ha; quy hoạch rừng sản xuất  6,90 ha), 

trong đó: Diện tích rừng trồng keo 6,48 ha, diện tích trồng bưởi 0,42 ha; Trữ lượng rừng trồng keo năm 

2016 - 2017 là : 347,0 m3 

       - Diện tích không có rừng 30,28 ha, gồm quy hoạch rừng phòng hộ 1,18 ha, quy hoạch rừng sản xuất 

29,10 ha (diện tích không có rừng bao gồm diện tích rừng trồng chưa thành rừng và diện tích đất trồng) 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 354/NQ-HĐND Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

      

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án  

Trƣờng trung học phổ thông Công Nghiệp, thành phố Hòa Bình 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ 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 127/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường 

trung học phổ thông Công Nghiệp; 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. 



34                                CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 15-03-2021 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường trung học phổ thông 

Công Nghiệp, thành phố Hòa Bình do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý dự án, 

nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Nhằm t ng cường cơ sở vật ch t cho nhà trường, 

khắc phục tình trạng thường xuyên úng ngập; m t an toàn các hạng mục công 

trình; tạo môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp tạo điều kiện phục vụ cho công 

tác học tập và giảng dậy; duy trì, ph n đ u kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia. 

Tạo cảnh quan kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố Hòa Bình. 

2. Quy mô đầu tƣ dự kiến 

2.1. Phần xây dựng 

a) Hạng mục phá dỡ 

- Nhà hiệu bộ 2 tầng 

- Nhà đa n ng. 

- Nhà họp hội đồng giáo dục 2 tầng. 

- Nhà lớp học 3 tầng (nhà A). 

- Nhà bảo vệ và nhà để xe học sinh khu C. 

b) Hạng mục xây dựng mới; cải tạo và s a chữa  

- Xây dựng mới Nhà lớp học, phòng học bộ môn,  phòng chức n ng thuộc 

khối phục vụ học tập và quản trị hành ch nh 05 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 

4.413m
2
; 

- Xây dựng mới Nhà hiệu bộ 03 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 783m
2
.  

- Xây dựng mới Nhà đa n ng, diện t ch sàn xây dựng khoảng 840m
2
.  
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- Xây dựng mới và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy; điện, 

c p, thoát nước... đồng bộ theo quy định.  

- Xây dựng Nhà bảo vệ, diện t ch sàn khoảng 17,6m
2
; 

- Xây dựng Nhà để xe đạp, xe máy khu A, diện t ch khoảng 487m
2
. 

- San nền, khối lượng khoảng 5.386m
3
; 

- Lát mặt sân gạch, diện t ch khoảng 1887 m
2
;  

- Thảm sân bằng bê tông asphalt, diện t ch khoảng 125m
2
;  

- Xây dựng Bồn hoa, bồn cây, cây xanh, bể non bộ, r nh thoát nước... 

diện t ch khoảng 2.065m
2
; 

- Xây dựng Kè chắn đ t, chiều dài khoảng 125m. 

- Xây dựng cổng ch nh, cổng phụ.  

- Chống mối cho các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn 

(TCXD204:1998) 

- Cải tạo nhà vệ sinh chung, diện t ch 48m
2
:  

- S a chữa sân gạch, diện t ch khoảng 1820 m
2
. 

- Cải tạo tường rào, chiều dài khoảng 246m. 

- Cải tạo mở rộng sân kh u, diện t ch khoảng 180m
2
. 

2.2. Phần thiết bị:  

- Mua sắm, lắp đặt 02 hệ thống thang máy; 

- Mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa không kh . 

3. Loại, nhóm công trình: Công trình xây dựng dân dụng c p III; nhóm B. 
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4. Tổng mức đầu tƣ: Khoảng 50 tỷ đồng  

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

2025 và nguồn vốn ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn bị đầu tư). Trong đó: 

5.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh n m 2020:  0,5 tỷ đồng. 

5.2. Nguồn vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025:  49,5 tỷ đồng.  

6. Địa điểm đầu tƣ: Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện: Từ n m 2020 đến n m 2023. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (từ n m 2021) 

9. Các nội dung khác: 

9.1. Hình thức đầu tư: Cải tạo, s a chữa và xây dựng mới 

9.2. Quản lý dự án: Ủy thác Quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 355/NQ-HĐND Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

      

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án  

Trƣờng trung học phổ thông Kim Bôi, huyện Kim Bôi. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ 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 128/Tr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường trung học phổ 

thông Kim Bôi, huyện Kim Bôi; 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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường trung học phổ thông Kim 

Bôi, huyện Kim Bôi do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý dự án, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: T ng cường cơ sở vật ch t cho nhà trường, nâng cao 

ch t lượng giáo dục. Khắc phục những khó kh n về mặt bằng chật hẹp, chưa đủ 

các hạng mục thiết yếu, hoàn thiện quy mô tổ chức giảng dạy và học tập; tạo 

môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp tạo điều kiện phục vụ cho công tác học tập 

và giảng dậy; duy trì, ph n đ u kết quả trường đạt chuẩn Quốc gia. 

2. Quy mô đầu tƣ  

2.1. Xây dựng mới các hạng mục 

a) Hạng mục chính: 

- Nhà hiệu bộ 3 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 937,89m
2
.  

- Nhà thực hành 3 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 1.733,09m
2
.  

- Nhà lớp học 21 phòng 3 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 2.054,3m
2
. 

- Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 635,58m
2
. 

- Hành lang cầu kết nối, tổng diện t ch sàn khoảng 132m
2
. 

b) Các hạng mục phụ trợ: 

- San nền, tổng diện t ch khoảng 20.558,06m
2
.  

- Kè đá, khối lượng khoảng 3.600m
3
.  

- Tường rào, tổng chiều dài khoảng 445m. 

- Cổng ch nh. 

- Nhà thường trực, diện t ch sàn khoảng 17,64m
2
. 
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- Nhà để xe giáo viên, diện t ch sàn khoảng 175,5m
2
. 

- Nhà để xe học sinh, diện t ch sàn khoảng 574,35m
2
. 

- Đường bê tông, diện t ch khoảng 682,51m
2
. 

- Cống hộp 0.8x1m, chiều dài 117,22m. 

- Sân lát gạch Terrazzo, diện t ch khoảng 2.400m
2
. 

- Hệ thống c p điện, c p thoát nước ngoại tuyến. 

c) Chống mối cho các hạng mục công trình: Theo thiết kế tiêu chuẩn 

(TCXD204:1998) 

d) Xây dựng, lắp đặt trang thiết bị: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

điện, nước đồng bộ theo quy định. 

Các hạng mục xây dựng được thiết kế bảo đảm theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành. 

2.2. Thiết bị: Mua sắm bàn ghế, thiết bị giáo dục cho khối nhà thực hành 

và thiết bị phòng cháy chữa cháy; điêu hòa nhiệt độ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình xây dựng dân dụng; nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ: Khoảng 50 tỷ đồng  

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

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm đầu tƣ dự án: Thị tr n Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 đến n m 2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (từ n m 2021) 
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9. Các nội dung khác: 

9.1. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

9.2. Hình thức quản lý dự án: Ủy thác quản lý dự án cho Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 356/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật  

Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy 

 

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; 

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; 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 Hòa Bình 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; Quyết 

định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/02/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy; 

 Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy; Báo cáo 
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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 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy do Ủy ban nhân dân huyện 

Lạc Thủy quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Quy mô đầu tƣ bổ sung. 

1.1. Xây dựng mới đường ống thu gom nước thải tổng chiều dài 1,085Km. 

1.2. Xây dựng mới hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài 1,568Km, gồm: 

- Tuyến số 5 (QH4) dài khoảng 813,5m; mặt cắt ngang Bn = 13,5m, 

Bm=7,5m, vỉa hè 2x3=6m. 

- Tuyến số 6 (QH3) dài khoảng 438m; mặt cắt ngang Bn = 13,5m, 

Bm=7,5m, vỉa hè 2x3=6m. 

- Tuyến số 7 (QH1) dài khoảng 315m; mặt cắt ngang Bn = 20,0m, 

Bm=11,0m, vỉa hè 2x4,5=9m. 

1.3. Thảm bổ sung mặt đường BTXM tuyến QH1 chiều dài khoảng 238m. 

2. Tổng mức đầu tƣ dự án: 86,0 tỷ đồng  

3. Cơ cấu nguồn vốn:  

3.1. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp từ 

n m 2016-2020: 40 tỷ đồng. 

3.2. Vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn: 2021-2025: 46 tỷ đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2016-2023 
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5. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (Từ n m 2021) 

6. Các nội dung khác: Diện t ch s  dụng đ t khoảng 6,86ha 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Quyết 

định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/02/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy. 

Điều 3. 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 357/NQ-HĐND               Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Cải tạo, nâng cấp đƣờng vào 

Cụm công nghiệp  óm Rụt    Tân Vinh, huyện Lƣơng Sơn 

 

 

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 208/NQ-HĐND ngày 12 thán 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; 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 153/Tr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường vào Cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; 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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng c p đường vào 

Cụm công nghiệp xóm Rụt, x  Tân Vinh, huyện Lương Sơn do Ủy ban nhân dân 

huyện Lương Sơn quản lý dự án, nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ 

Xây dựng tuyến đường kết nối giao thông Cụm công nghiệp với Quốc lộ 

6, giúp đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu giao thông 

nội vùng từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để được công nhận là đô thị loại 

IV của huyện Lương Sơn. 

2. Quy mô đầu tƣ dự kiến 

2.1. Phần xây dựng đường giao thông 

Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông có chiều dài khoảng 0,6km 

gồm: Điểm đầu tuyến Km0+00 (giao với đường Trường Sơn A tại lý trình 

Km0+400); điểm cuối tuyến lý trình Km0+600 (kết thúc tại cổng cụm công 

nghiệp xóm Rụt, x  Tân Vinh, huyện Lương Sơn). Quy mô thiết kế đường phố 

gom theo tiêu chuẩn TCXDCN 104:2007 đường đô thị - yêu cầu thiết kế; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ 

thuật - Công trình giao thông với các thông số chủ yếu như sau: 

- Tốc độ thiết kế 40km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 16,0m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 7,0m. 

- Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2 x 4,5m = 9,0m. 

- Kết c u mặt đường bằng bê tông nhựa. 
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- Công trình thoát nước: Tải trọng thiết kế công trình xây dựng vĩnh c u với 

tải trọng thiết kế HL93. 

2.2 Phần công trình vượt dòng: 

Xây dựng 01 cầu vượt dòng tại lý trình Km0+280 với quy mô và kết c u 

như sau: 

- Cầu vĩnh c u BTCT; 3 nhịp 30m. 

- Bề rộng cầu B=16,0m.  

- Tần suốt thủy v n cầu P=1%, 

- Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa rải nóng.  

2.3. Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh theo quy định 

41QCVN:2019/BGTVT. 

2.4. Công trình phụ trợ: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước 

thải, điện chiếu sáng đồng bộ theo quy hoạch. 

3. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông, nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 80 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn). 

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

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị tr n Lương Sơn và x  Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025  

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (từ khi khởi công) 

9. Các nội dung khác: 
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9.1. Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 1,18 ha.
 

9.2. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng c p. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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:  358/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng  12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đƣờng gom  

và nút giao vào Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy 

  

 

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 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; 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 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 151/Tr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường gom và 

nút giao vào Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy; Báo cáo thẩm tra 
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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 Tuyến đường gom và nút giao 

vào Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau:   

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Xây dựng Tuyến đường gom và nút giao vào khu công nghiệp Lạc Thịnh, 

huyện Yên Thủy nhằm từng bước xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp Lạc Thịnh, đáp ứng nhu cầu về giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa 

của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc 

đẩy phát triển sản xu t công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế x  hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tƣ  

Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 1,5Km. Điểm đầu tuyến 

Km0+00 (giao với đường Hồ Ch  Minh tại lý trình Km489+715m);  điểm cuối 

tại Km1+500 (giao với đường Hồ Ch  Minh tại lý trình Km491+110m).  

Tuyến thiết kế đường gom (đường vận tải) theo quy mô thiết kế Tiêu 

chuẩn 104:2007 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Đường đô thị; Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công 

trình giao thông. Các nút giao với đường Hồ Ch  Minh thiết kế theo TCVN 

4054: 2005 “ Đường ô tô  - Yêu cầu thiết kế “ với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau: 

2.1. Đoạn từ Km0+00–Km0+171 và đoạn từ Km1+417–Km1+544 quy mô gồm:  

- Tốc độ thiết kế: V = 40km/h. 
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- Chiều rộng mặt cắt ngang:   Bnền = 31,0m 

- Chiều rộng mặt đường:    Bmđ = 15,0m. 

- Chiều rộng vỉa hè    Bvỉa hè = 8,0 x 2 = 16,0m. 

2.2. Đoạn từ Km0+171 - Km1+417 quy mô gồm: 

- Tốc độ thiết kế: V = 40km/h. 

- Chiều rộng mặt cắt ngang:   Bnền = 20,5m 

- Chiều rộng mặt đường:    Bmđ = 10,5m. 

- Chiều rộng vỉa hè    Bvỉa hè = 5,0 x 2 = 10,0m. 

2.3. Mặt đường c p cao A1 bê tông nhựa rải nóng. 

2.4. Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hào kỹ thuật 

đồng bộ trên tuyến. 

2.5. Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến theo Quy chuẩn quốc gia về 

báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT do Bộ giao thông vận tải ban hành. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình giao thông c p III, Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi 

l m tỷ đồng chẵn). 

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

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2023.  
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8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (từ n m 2021) 

9. Các nội dung khác: 

9.1. Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 3,78 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 359/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đƣờng nối cao tốc  

Hòa Lạc - Hòa Bình với Khu công nghiệp Yên Quang, 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 Hòa Bình 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 150/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường nối 

cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với Khu công nghiệp Yên Quang, 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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường nối cao tốc Hòa Lạc - 

Hòa Bình với Khu công nghiệp Yên Quang, thành phố Hòa Bình do Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài 1,3km, góp phần từng bước 

đồng bộ kết c u hạ tầng giao thông của khu vực, tạo điều kiện khai thác hiệu 

quả, t ng sức h p dẫn, thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Yên Quang và Cụm 

công nghiệp Tiên Tiến; Hình thành trục giao thông ch nh kết nối các khu dân cư, 

đô thị trên địa bàn với đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. 

 

 

2. Quy mô đầu tƣ  

Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 1,3km. Điểm đầu tuyến 

Km00+00 giao với nút giao đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình (lý trình 

Km14+100). Điểm cuối tuyến tại Km1+300 thuộc kết nối với đường bê tông 

xóm Mè x  Yên Quang, thành phố Hòa Bình. Tuyến đường thiết kế theo tiêu 

chuẩn đường phố gom theo quy mô đường vận tải tiêu chuẩn TCXDVN 

104:2007 Đường đô thị - yêu cầu thiết kế và Quy chuẩn 07-4:2016/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về hạ tầng kỹ thuật với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu 

như sau: 

2.1. Đoạn từ Km0+00 – Km1+080: 

- Vận tốc thiết kế: 50km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: 36,0m, trong đó: 
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+ Mặt đường: Bmặt = 2 x 10,5m = 21,0 m 

+ Dải phân cách: Bdpc = 3,0m. 

+ Vỉa hè: Bvỉa hè = 2 x 6,0m = 12,0 m 

- Công trình thoát nước ngang thiết kế theo tiêu chuẩn H30-XB80. 

- Kết c u mặt đường: Bê tông asphalt. 

2.2. Đoạn từ Km1+080 – Km1+300: 

- Vận tốc thiết kế: 50km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: 21,5m, trong đó: 

+ Mặt đường: Bmặt = 11,5 m 

+ Vỉa hè: Bvỉa hè = 2 x 5,0m = 10,0 m 

- Công trình thoát nước ngang, dọc tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn H30-XB80. 

- Kết c u mặt đường: Bê tông asphalt. 

2.3. Công trình vượt dòng trên tuyến:  

Xây dựng công trình vượt dòng tại lý trình Km0+335 (Cầu vượt qua 

phạm vi đường ống nước sạch Sông Đà - Hòa Bình), gồm: 

- Khẩu độ cầu dự kiến 1 nhịp L=33m, kết c u bê tông cốt thép và bê 

tông cốt thép dự ứng lực. 

- Hoạt tải thiết kế HL-93 (theo tiêu chuẩn TCVN11823:2017).  

- C p động đ t: Theo TCVN 9386 :2012. 

- Bề rộng cầu: Bcầu= 36,0m. 
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2.4. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật (cây xanh, chiếu sáng…) đồng bộ trên tuyến. 

2.5. Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến: Xây dựng hệ thống an toàn 

giao thông theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

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

3. Loại, nhóm dự án: Công trình xây dựng giao thông; Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 150 tỷ đồng (Bằng chữ: Một tr m n m mươi 

tỷ đồng chẵn). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách tỉnh và nguồn vốn ngân 

sách trung ương, giai đoạn 2021-2025, trong đó: 

5.1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh n m 2020: 0,5 tỷ đồng (chuẩn bị đầu tư). 

5.2. Nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 149,5 tỷ 

đồng. 

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

Bình. 

7. Thời gian thực hiện: Từ n m 2021 - 2024.  

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

9. Các nội dung khác: 

9.1. Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 5,52 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: 
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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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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 trƣơng đầu tƣ Dự án Xây dựng khu tái định cƣ thực 

hiện dự án khu công nghiệp Yên Quang và các dự án khác tại    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, 
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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 x  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 tƣ: 

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

320 hộ gia đình khi thu hồi đ t 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. 

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 c p Yên Quang, Khu đô thị mới dịch vụ 

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

địa bàn x  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 tƣ dự kiến 

Xây dựng khu tái định cư có diện t ch 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 t ch khoảng 8,2(ha). Với chiều cao san nền trung bình 

thay đổi theo địa hình từ: 1 - 2(m). Đ t đắp c p III, đầm chặt K90. 
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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 c u mặt đường bằng bê tông xi m ng.  

- 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 c p nước:  S  dụng nước máy và nước ngầm khai 

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

tháng 03 n m 2008. Về việc C p 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. 
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2.8. Xây dựng hệ thống c p điện và chiếu sáng theo QCVN 07-

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

Công trình chiêu sáng; 

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

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

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

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

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

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

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

9. Các nội dung khác: 

9.1. Diện t ch s  dụng đ t: 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 s  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. 
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Nghị Quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 361/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh 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 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C;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 165/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm 
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Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh 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 Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình do Sở Y tế quản lý dự án, nội dung 

chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Đầu tư xây dựng, nhằm t ng cường cơ sở vật ch t cho Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình; đáp ứng điều kiện làm việc; 

nâng cao ch t lượng Y tế đời sống nhân dân trong tỉnh, khắc phục những khó 

kh n về mặt bằng chật hẹp, chưa đủ các hạng mục thiết yếu, hoàn thiện quy mô 

tổ chức th  nghiệm và kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm đạt chuẩn. 

2. Quy mô đầu tƣ dự án 

2.1. Phần xây dựng: 

- Xây dựng Nhà kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, tổng diện t ch 

2.843m
2
. Thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Cải tạo nhà 02 tầng, diện t ch 427m
2
; Bóc, trát, l n sơn lại toàn nhà; tháo 

dỡ, lát lại nền gạch Ceramic; thay mới bậc tam c p và bậc cầu thang ốp đ  

Granit; thay mới hệ thống c a sổ, c a đi thay thế bằng của nhôm; thay mới hệ 

thống điện. 

- Các hạng mục phụ trợ: Xây dựng nhà thường trực, diện t ch 24m
2
; cổng, 

tường rào dài 184m; nhà để xe; sân, tổng diện t ch 1.000m
2
; bể chứa nước thải; 

hệ thống c p điện, c p thoát nước ngoại tuyến. 
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2.2. Phần thiết bị: Thiết bị xây lắp và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý 

và th  nghiệm của trung tâm đồng bộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình xây dựng dân dụng, Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: Khoảng 40.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn dự án: Nguồn vốn ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn 

bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. 

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

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (từ n m 2021) 

9. Các nội dung khác 

9.1. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới kết hợp cải tạo, s a chữa. 

9.2. 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 362/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 nhà nuôi dƣỡng  

và quản lý đối tƣợng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 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 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; 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:  

Xét Tờ trình số 147/Tr-UBND ngày 27 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 nhà nuôi dưỡng và quản lý đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 

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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu nhà nuôi dưỡng 

và quản lý đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình do Sở Lao 

động - Thương binh và X  hội quản lý dự án, như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

 Cung c p dịch vụ công tác x  hội trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần xây 

dựng hệ thống an sinh x  hội ngày càng ổn định; ch m sóc sức khỏe tâm thần 

kết hợp với điều trị y tế để phòng ngừa, phục hồi chức n ng tại địa bàn tỉnh Hòa 

Bình và khu vực lân cận cho 300 người tâm thần và 200 đối tượng x  hội khác.  

Cung c p dịch vụ ch m sóc các đối tượng tự nguyện có nhu cầu được 

nuôi dưỡng ch m sóc sức khỏe ngắn hạn, dài hạn tại Trung tâm Công tác x  hội 

tỉnh. Tư v n, ch m sóc, cung c p các dịch vụ x  hội, thực hiện tốt ch nh sách an 

sinh x  hội cho 2.000 – 3.000 bệnh nhân tâm thần và rối nhiễu tâm tr , đảm bảo 

trật tự, an toàn cho x  hội. Trợ giúp x  hội cho 5.000 người thân của bệnh nhân 

tâm thần nặng. Hướng dẫn bệnh nhân và người thân phương pháp chữa trị tại 

nhà đúng cách; hướng dẫn nghề phù hợp, tiến tới mục đ ch tái hòa nhập cộng 

đồng cho người bệnh. 

2. Quy mô đầu tƣ dự kiến 

2.1. Nhà tâm thần Nam:  

- Xây dưng nhà 01 tầng. Tổng diện t ch sàn khoảng 470m
2
.  

- Các giải pháp hoàn thiện, c p điện, c p thoát nước, PCCC... đồng bộ 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

2.2. Nhà tâm thần Nữ:  

- Xây dựng Nhà 01 tầng. Tổng diện t ch sàn khoảng 302m
2
. 
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- Các giải pháp hoàn thiện, c p điện, c p thoát nước, PCCC... đồng bộ 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

2.3. Hạng mục phụ trợ: 

a) San nền: Khối lượng đ t đắp khoảng 60.500m
3
. 

 b) Sân: Diện t ch khoảng 1.070m
2
.  

 c) Đường: Bằng bê tông xi m ng; diện t ch khoảng 850m
2
. 

 d) Bồn hoa, bồn cây diện t ch khoảng 280m
2
.  

đ) Kè: Chiều dài khoảng 386m. Kết c u làm bằng bê tông cốt thép. 

e) Tường rào: Xây trên kè chiều dài khoảng 386m. 

 g) Thoát nước ngoại tuyến: Xây dựng r nh thoát nước dài khoảng 300m,  

h) C p nước ngoại tuyến: Nguồn nước l y từ nguồn nước sạch hiện có của 

trung tâm.  

3. Loại, nhóm dự án: Công trình xây dựng dân dụng; Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ: Khoảng 30 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh: Giai đoạn 2016-2020 (chuẩn 

bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2021-2025. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng (Kể từ ngày khởi công) 

9. Các nội dung khác: Hình thức đầu tư xây dựng mới. 
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Điều 2. Nghị quyết này thay thế Quyết định số 69/QĐ-HĐND ngày 23 

tháng 9 n m 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cao n ng lực Trung tâm Công tác x  hội 

tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 363/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đƣờng nối  

từ đƣờng QH8 với đƣờng An Dƣơng Vƣơng,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 161/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường nối 

từ đường QH8 với đường An Dương Vương, 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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ đường QH8 với 

đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

 1. Mục tiêu đầu tƣ: Đầu tư xây dựng Đường nối từ đường QH8 với 

đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình nhằm kết nối giao thông trong 

khu vực trung tâm Quỳnh Lâm, nâng cao hiệu quả s  dụng quỹ đ t hai bên 

tuyến đường, góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố 

Hòa Bình, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 2. Quy mô đầu tƣ 

 Xây dựng tuyến đường với chiều dài khoảng 2,0Km. Điểm đầu tuyến nối 

tiếp với đường QH8 đ  được đầu tư xây dựng (thuộc địa phận x  Sủ Ngòi); điểm 

cuối tuyến giao với đường An Dương Vương (Tọa độ X=2301588,816; 

Y=430586,496.), thuộc tổ 01 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Tuyến 

đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị-đường phố gom (TCXDVN 

104:2007) với các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể như sau: 

 2.1. Công trình đường giao thông. 

 - Tốc độ thiết kế: Vtk = 50km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 27m. 

 - Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 2×7,5 = 15m (mỗi chiều lưu thông bố tr  

tối thiểu 2 làn xe). 

 - Chiều rộng hè đường: Bhè = 2×5 = 10m. 

 - Chiều rộng dải phân cách: BDPC = 2m. 

 - Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa. 
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 2.2. Công trình vượt dòng: Trên đoạn tuyến xây dựng mới 02 cầu (TCVN 

11823:2017), tải trọng thiết kế HL-93, kết c u bằng BTCT và BTCT dự ứng lực. 

Khẩu độ đảm bảo theo t nh toán thủy v n. 

 2.3. Công trình hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng hệ thống thoát nước, tuy nen 

kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng đồng bộ theo quy hoạch. 

 2.4. Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống vạch sơn, biển báo, 

cọc tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu 

đường bộ. 

 3. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông, nhóm B. 

 4. Tổng mức đầu tƣ:   250 tỷ đồng. 

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn 

ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. Trong đó: 

 5.1. Ngân sách Trung ương:  150 tỷ đồng. 

 5.2. Ngân sách tỉnh:   100 tỷ đồng. 

 6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phương Lâm, phường Thái Bình, 

phường Dân Chủ và x  Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2020 - 2025. 

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

9. Các nội dung khác 

9.1. Diện t ch đ t dự kiến s  dụng: Khoảng 8,7ha.  

9.2. Hình thức đầu tư xây dựng: Xây dựng mới. 

9.3. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành 
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 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 364/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày  09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Cải tạo, nâng cấp  

đƣờng từ ng  3 Hàng Trạm ra đƣờng Hồ Chí Minh, huyện Yên Thủy 

 

 

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 Hòa Bình 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 11/11/2020 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 166/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, 

nâng cấp đường từ ngã 3 Hàng Trạm ra đường Hồ Chí Minh, huyện Yên Thủy; 

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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng c p đường từ 

ng  3 Hàng Trạm ra đường Hồ Ch  Minh, huyện Yên Thủy do Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Thủy quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Việc đầu tư cải tạo, nâng c p đường từ ng  3 Hàng 

Trạm ra đường Hồ Ch  Minh, huyện Yên Thủy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận 

chuyển hàng hóa, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; tạo sự kết nối giao thông giữa 

trung tâm huyện với các x  của huyện Yên Thủy; tạo quỹ đ t phát triển hạ tầng 

đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - x  hội, hoàn thiện không gian quy hoạch thị 

tr n Hàng Trạm để thị tr n Hàng Trạm đạt các tiêu ch  đô thị loại 5. 

2. Quy mô đầu tƣ 

2.1. Phần tuyến: Tổng chiều dài các tuyến khoảng 3,4Km; bao gồm các 

tuyến như sau: 

a. Tuyến ch nh: Điểm đầu Km0+000 giao với đường 12B tại ng  ba Hàng 

Trạm (khoảng Km44+285 quốc lộ 12B); điểm cuối Km2+600 giao với đường 

Hồ Ch  Minh (khoảng Km485+970 đường Hồ Ch  Minh); chiều dài 2,6Km; quy 

mô thiết kế đường phố gom khu vực theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 

(đường đô thị - yêu cầu thiết kế); gồm các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Tốc độ thiết kế 50km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 16,5m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 10,5m. 

- Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x3m. 

- Kết c u mặt đường trên toàn tuyến bằng bê tông nhựa. 
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b. Tuyến nhánh: Điểm đầu Km0+000 giao với tuyến ch nh khoảng 

Km0+440, thuộc địa phận đầu khu phố Tây Bắc, thị tr n Hàng Trạm; điểm cuối 

Km0+800 giao với đường Hồ Ch  Minh (khoảng Km487+412 đường Hồ Ch  

Minh, cuối khu phố Tây Bắc, thị tr n Hàng Trạm); chiều dài 0,8km; quy mô 

thiết kế đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 (đường đô thị - 

yêu cầu thiết kế); gồm các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Tốc độ thiết kế 40km/h.  

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 9,5m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 7,5m. 

- Chiều rộng hè đường (hoặc r nh dọc): B = 2x1m. 

- Kết c u mặt đường trên toàn tuyến bằng bê tông nhựa. 

2.2. Nút giao: Thiết kế nút giao cùng mức, đồng bộ tại vị tr  kết nối với 

các tuyến đường đường 12B, Hồ Ch  Minh. 

2.3. Hệ thống thoát nước mưa: Thiết kế theo quy định, đảm bảo mỹ quan 

đô thị, phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành. 

2.4. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Tuyến ch nh: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng bóng đèn led, vỉa hè, cây 

xanh đồng bộ theo quy hoạch. 

- Tuyến nhánh: Trong giai đoạn trước mắt chưa đầu tư các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật. 

2.5. Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống vạch 

sơn, biển báo, cọc tiêu theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT. 

3. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông, nhóm B. 
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4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 94 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh: N m 2020 (chuẩn bị đầu tư) 

và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Thị tr n Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2020 - 2024. 

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

9. Các nội dung khác: Hình thức đầu tư xây dựng cải tạo, nâng c p. 

 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 365/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án  

Cầu Chum - Km35+045, đƣờng tỉnh 436 

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 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; 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 174/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cầu Chum - 

Km35+045, đường tỉnh 436; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của 
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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 Cầu Chum - Km35+045, 

đường tỉnh 436 do Sở Giao thông vận tải quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng tuyến đường nhằm nâng cao khả n ng 

giao thông trên tuyến đường tỉnh 436 thuộc địa phận thị tr n Vụ Bản, huyện Lạc 

Sơn; Đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi ổn 

định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - x  hội, t ng cường giao thương giữa 

huyện Tân Lạc và huyện Lạc Sơn. 

2. Quy mô đầu tƣ 

Xây dựng mới cầu Chum tại vị tr  Km35+045, đường tỉnh 436 (thiết kế 

theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017) với quy mô kết c u như sau: 

2.1. Phần cầu: 

- Cầu thiết kế 03 nhịp giản đơn; kết c u bằng BTCT và BTCT dự ứng lực. 

Tim cầu mới gần trùng tim cầu cũ. Chiều dài cầu, cao độ cầu thiết kế đảm bảo các 

yếu tố kỹ thuật, phù hợp với tuyến đường hiện trạng và quy hoạch tổng thể phát 

triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến n m 2020, định hướng đến n m 2030. 

- Tần su t lũ thiết kế: 1%. 

- Chiều rộng cầu: Bcầu = 12m, trong đó phần xe chạy 11m (bao gồm 02 

làn xe ô tô 2×3,5m, 02 làn xe thô sơ 2×2m và chiều rộng lan can 2×0,5m) 

- Tải trọng thiết kế: HL-93. 

2.2. Phần đường dẫn đầu cầu:  

Xây dựng đường dẫn hai bên đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 94m, 

thiết kế theo tiêu chuẩn đường c p IV - Miền núi (theo TCVN 4054:2005) với 

một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Tốc độ thiết kế: Vtk = 40Km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 7,5m. 
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- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m. 

- Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1,0m = 2,0m (gia cố lề mỗi bên tối thiểu 

0,5m kết c u như mặt đường). 

2.3. Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống an toàn giao thông heo 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ. 

3. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông, nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự kiến: Khoảng 40 tỷ đồng. 

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

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị tr n Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2023. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (từ n m 2021). 

9. Các nội dung khác 

9.1. Diện t ch đ t dự kiến s  dụng: Khoảng 0,42ha.  

9.2. Hình thức đầu tư xây dựng: 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 
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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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 366/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy 

  

 

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 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C;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 163/Tr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy; 

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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Y tế huyện Lạc 

Thủy, do Sở Y tế quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Đầu tư xây dựng, nhằm t ng cường cơ sở vật ch t cho Trung tâm Y tế 

huyện Lạc Thủy; đáp ứng điều kiện làm việc; góp phần nâng cao ch t lượng 

khám chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trong địa bàn huyện Lạc Thủy. 

2. Quy mô đầu tƣ  

a) Phần xây dựng: 

- Xây dựng khu điều trị nội trú 5 tầng, tổng diện t ch sàn khoảng 4.127m
2
 (100 

giường và các phòng chức n ng khác). Thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Xây dựng Nhà truyền nhiễm 01 tầng (10 giường), tổng diện t ch sàn 

khoảng 139m
2
. Thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

b) Công tác hoàn thiện: Đồng bộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

c) Các hạng mục phụ trợ: C p điện, nước; cổng, tường rào, sân, đường 

khu nhà Đại thể và nhà truyền nhiễm riêng biệt. Thiết kế theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành. 

d) Phần thiết bị: Mua sắm, lắp đặt thang máy và hệ thống điều hòa không 

kh  đồng bộ theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành. 

3. Loại, nhóm dự án: Xây dựng dân dụng, Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ: 30 tỷ đồng. 
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5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh: N m 2020 (chuẩn bị đầu tư) 

và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện: Thị tr n Chi Nê, huyện Lạc Thủy. 

7. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2021-2025. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (Kể từ ngày khởi công) 

9. Các nội dung khác: Hình thức đầu tư xây dựng mới các hạng mục. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 367/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Mở rộng  

đê Quỳnh Lâm kết hợp giao thông 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 

về Quy định 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 160/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng đê 

Quỳnh Lâm kết hợp giao thông 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. 

 



CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 20-03-2021               87 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng đê Quỳnh 

Lâm kết hợp giao thông thành phố Hòa Bình, như sau: 

1. Quy mô đầu tƣ: Xây dựng mở rộng mặt đê đoạn tư Km2+000 đến 

Km3+926m (chiều dài 1.926m) theo Quy mô đầu tư đ  được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1255/QĐ-UBND ngày 20/7/2011.  

2. Tổng mức đầu tƣ: 181,0 tỷ đồng. Trong đó: 

2.1. Tổng mức đầu tư giai đoạn từ n m 2016-2020: 61.122.705.000 đồng. 

2.2. Tổng mức đầu tư giai đoạn từ n m 2021-2024: 119.877.295.000 đồng. 

3. Cơ cấu nguồn vốn:  Vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (theo Nghị 

quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định về các nguyên tắc, tiêu tr  và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình) là: 

119.877.295.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021-2024. 

5. Tiến độ thực hiện dự án: 48 tháng (Từ n m 2021-2024). 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Quyết 

định 1255/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê 

duyệt Chủ trương đầu tư dự án mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp giao thông 

thành phố Hòa Bình. 

Điều 3. 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 
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nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 368/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ các dự án đầu tƣ  

 ây dựng nhà ở thƣơng mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ 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 nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

 Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở 

thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 

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

nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

\ 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đồng ý chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 

mại, với tổng diện t ch s  dụng đ t 82,66ha, cụ thể như sau:  

 1. Khu thiết chế V n Hóa x  Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình, diện t ch s  dụng đ t 12,18ha. 

(Thông tin chi tiết của dự án tại phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường, phường Dân Chủ, phường Thái 

Bình thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, diện t ch s  dụng đ t 24,06ha. 

 (Thông tin chi tiết của dự án tại phụ lục số 02 kèm theo) 

3. Khu dân cư số 2 Nam Quảng Trường, phường Dân Chủ, phường Thái 

Bình, phường Phương Lâm và x  Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, 

diện t ch s  dụng đ t 19,07ha. 

 (Thông tin chi tiết của dự án tại phụ lục số 03 kèm theo) 

4. Khu dân cư số 3 Nam Quảng Trường, phường Dân Chủ, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hoà Bình, diện t ch s  dụng đ t 27,35ha. 

 (Thông tin chi tiết của dự án tại phụ lục số 04 kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; 

b) Chịu trách nhiệm về t nh ch nh xác đối với số liệu và trình tự thủ tục 

thực hiện đối với 04 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của 

Luật Nhà ở và các v n bản pháp luật về nhà ở; hằng n m báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh kết quả thực hiện các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 
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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 thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 

  
 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

 (Kèm theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 09/12/2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

1. Sự cần thiết đầu tƣ 

Trước nhu cầu về nhà ở phục vụ cho người dân và công nhân khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp xung quanh dự án, việc hình thành, phát triển thiết 

chế là cần thiết, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành đ  được c p 

thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư xây dựng thiết chế đa chức n ng đồng bộ về hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công trình kiến trúc tạo bộ mặt 

kiến trúc đô thị cho thành phố Hòa Bình và tỉnh Hòa Bình. Hình thành các đơn 

vị ở có các tiện ích đồng bộ, hiện đại, có mật độ xây dựng trung bình, góp phần 

vào việc thúc đẩy đô thị hóa. 

T ng quỹ nhà ở có giá phù hợp với đại đa số người lao động, dân cư trong 

tỉnh và vùng phụ cận cùng với phát triển các tiện ích đô thị thiết yếu như: trường 

học, nhà trẻ, công viên cây xanh thể dục thể thao, trung tâm thương mại, dịch 

vụ, giải trí. Chú trọng công tác hỗ trợ giải phóng đền bù cho người dân trong 

khu vực, để an sinh xã hội. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, v n hóa tinh 

thần, cải thiện ch t lượng cuộc sống, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng 

quy hoạch và người lao động tại các vùng lân cận. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội, t ng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo công  n việc làm, chuyển đổi 

cơ c u ngành nghề từ sản xu t nông nghiệp sang dịch vụ đô thị. 

Từ những thực tế đó việc đầu tư dự án Khu thiết chế V n Hóa x  Quang 

Tiến, thành phố Hòa Bình là một việc làm đúng đắn góp phần hoàn thành 

chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình.   
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2. Tên dự án: Khu thiết chế V n Hóa x  Quang Tiến, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

3. Tên nhà đầu tƣ: Lựa chọn theo quy định của Luật Đ u thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Ch nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đ u 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định có liên quan. 

4. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng một khu thiết chế đồng bộ, v n minh, hiện đại; 

Góp phần chỉnh trang đô thị; Tạo quỹ đ t ở để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và vùng lân cận, t ng hiệu quả s  dụng đ t. Là một 

khu đô thị được đầu tư mới, đồng bộ và hiện đại phù hợp theo định hướng phát triển 

chung của tỉnh với đầy đủ công trình hạ tầng x  hội, hạ tầng kỹ thuật. 

5. Quy mô đầu tƣ: 

 Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 3.624 người, các yếu tố chức n ng s  dụng 

đ t, tỷ lệ xây dựng, cụ thể như sau: 

 

ST

T 
Loại đất 

Diện tích 

(m
2
) 

Ký hiệu 

1 Đất công cộng 16.022,1  

a Đ t thiết chế v n hóa, thể thao, nhà trẻ 3.777,0 TCVH 

b 

Đ t trụ sở v n phòng trung tâm hội nghị, trình 

diễn công nghiệp và TMDV 
8.086,8 TMDV 

c 

V n phòng làm việc kết hợp khách sạn lưu trú 

cho chuyên gia 
4.158,3 TSVP 

2 Đất cây  anh - mặt nƣớc 15.037,0  

a Đ t cây xanh vườn dạo 5.587,0  

b Mặt nước 9.450,0  

3 Đất ở  19.565,8  

a Đ t lưu trú chuyên gia 2.829,6  

 Nhà ở thấp tầng 2.829,6 CG 
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b  Đ t ở làng công nhân, tái định cư 16.736,2  

  

Nhà ở cao tầng 7.562,7 CC 

Nhà ở thấp tầng 8.728,94 L1-L13 

Đất tái định cư  444,56 L10; L11 

4 Đất công trình hạ tầng 71.140,2  

a Đ t xây dựng kho b i…(logictics) 25.325,4 KB 

b Đ t nhà máy nước 9.100,1 NMC 

c Đ t dịch vụ cây x ng 4.536,6 DVCX 

d Đ t giao thông 32.178,7  

  Đường giao thông 27.588,1  

  Bãi đỗ xe 4.590,6 BXD 

  Tổng diện tích: 121.765,1  

Dự án Khu thiết chế V n Hóa x  Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình bao gồm các hạng mục: 

Đường giao thông nội bộ; san l p mặt bằng xây dựng công trình; thoát 

nước mưa; thoát nước thải; c p nước; c p điện và chiếu sáng; thông tin liên lạc; 

cây xanh; công trình hạ tầng x  hội; công trình nhà ở; khách sạn; trung tâm hội 

nghị; kho b i; cây x ng; nhà máy nước… 

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

Hòa Bình. Có vị tr  ranh giới tiếp giáp như sau: 

 + Ph a Bắc: Giáp suối Cò (là ranh giới giữa Hà Nội và Hòa Bình, tiếp 

giáp x  Yên Trung, huyện Thạch Th t, thành phố Hà Nội; 

+ Ph a Nam: Giáp với Cụm công nghiệp Tiên Tiến; 

+ Ph a Đông: Giáp x  Yên Trung, huyện Thạch Th t, thành phố Hà Nội. 

+ Ph a Tây: Giáp đường gom và cây xanh cách ly của đường cao tốc 

Láng - Hòa Lạc. 

 7. Diện tích s  dụng đất, hiện trạng s  dụng đất: 12,18 ha. 
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Hiện trạng s  dụng đ t: 

STT Loại đất 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đ t ở 0,8 6,57 

2 Đ t lúa 9,142 75,06 

3 Đ t trồng hoa màu và trồng trọt khác 0,538 4,41 

4 Giao thông đường đ t 0,07 0,57 

5 Mặt nước 1,63 13,39 

  TỔNG (làm tròn) 12,18 100,00 

8. Dự án: Dự án nhóm B. 

 9. Hình thức đầu tƣ dự án: Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội và công trình nhà ở. Hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng x  hội và đ t công cộng nhà đầu tư trực tiếp quản lý; nhà ở, đ t ở kinh 

doanh theo quy định của Luật nhà ở, Luật kinh doanh b t động sản và các Luật 

khác có liên quan. 

10. Tổng mức đầu tƣ của dự án: Tổng mức đầu tư dự kiến: 

475.413.800.000đồng, trong đó: 

- Phần hạ tầng kỹ thuật.165.300.000 đồng 

- Phần xây dựng hạ tầng x  hội và nhà ở: 289.900.700.000đồng 

- Chi ph  giải phóng mặt bằng: 56.347.839.000 đồng 

11. Nguồn vốn đầu tƣ: Nhà đầu tư có trách nhiệm bố tr  và huy động đủ 

nguồn vốn theo quy định để thực hiện dự án đúng tiến độ. Vốn chủ sở hữu của 

Nhà đầu tư đảm bảo không th p hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: 

 12.1. Quý I n m 2021 đến quý III n m 2021 thực hiện các thủ tục đầu tư. 
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 12.2. Quý IV n m 2021 đến quý IV n m 2022 tổ chức giải phóng mặt bằng. 

 12.3. Quý I n m 2023 đến quý II n m 2024 san nền, xây dựng các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội và công trình nhà ở. 

 12.4. Quý III n m 2024 hoàn thành toàn bộ các hạng mục của dự án theo 

quy hoạch được duyệt. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

 (Kèm theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 09/12/2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

1. Sự cần thiết đầu tƣ 

Trước nhu cầu về nhà ở phục vụ cho người dân xung quanh dự án, việc 

hình thành, phát triển khu đô thị là cần thiết. Xây dựng đô thị bền vững theo 

hướng phù hợp với thiên nhiên đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chuyên 

ngành đ  được c p thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đa 

chức n ng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công 

trình kiến trúc tạo bộ mặt kiến trúc đô thị cho thành phố Hòa Bình. Hình thành 

các đơn vị ở có các tiện ích đô thị có mật độ xây dựng trung bình, góp phần vào 

việc thúc đẩy đô thị hóa. 

T ng quỹ nhà ở có giá phù hợp với đại đa số người lao động, dân cư trong 

tỉnh và vùng phụ cận cùng với phát triển các tiện ích đô thị thiết yếu. Chú trọng 

công tác hỗ trợ giải phóng đền bù cho người dân trong khu vực để an sinh xã 
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hội. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, v n hóa tinh thần, cải thiện ch t lượng 

cuộc sống, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch và người lao 

động tại các vùng lân cận. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, t ng nguồn thu 

ngân sách cho địa phương, tạo công  n việc làm, chuyển đổi cơ c u ngành nghề 

từ sản xu t nông nghiệp sang dịch vụ đô thị. 

. Từ những thực tế đó việc đầu tư dự án Khu dân cư số 1 Nam Quảng 

Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình là một việc làm đúng đắn góp phần 

hoàn thành chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình.   

2. Tên dự án: Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hoà Bình. 

3. Tên nhà đầu tƣ: Lựa chọn theo quy định của Luật Đ u thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Ch nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đ u 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định có liên quan.. 

4. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng một Khu ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng x  hội; Góp phần chỉnh trang đô thị; Tạo quỹ đ t ở để đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở cho thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và vùng lân cận, t ng hiệu quả 

s  dụng đ t. Là một khu ở được đầu tư mới phù hợp theo định hướng phát triển 

chung của tỉnh Hòa Bình. 

5. Quy mô đầu tƣ: 

 Quy mô dân số dự kiến: Khoảng  9.129 người, các yếu tố chức n ng s  dụng 

đ t, tỷ lệ xây dựng, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

Bảng tổng hợp cơ cấu s  dụng đất 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đ t ở m
2
 101.938,57 42,37 

1 Đ t ở thương mại m
2
 82.127,88 34,14 

a Đ t nhà ở liên kề và biệt thự m
2
 77.230,49 31,10 

b 
Đ t nhà ở cao tầng và nhà ở kết 

hợp thương mại dịch vụ 
m

2
 4.897,39 2,04 

2 Nhà ở x  hội  m
2
 19.810,69 8,23 

II Đ t cơ quan m
2
 39.971,11 16,61 

III Đ t cây xanh, mặt nước m
2
 25.391,98 10,55 

IV Đ t hỗn hợp m
2
 2.162,29 0,90 

V Đ t giao thông m
2
 71.113,33 29,56 

  Tổng cộng m
2
 240.577,28 100,00 

Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình 

bao gồm các hạng mục: Đường giao thông nội bộ; san l p mặt bằng xây dựng 

công trình; thoát nước mưa; thoát nước thải; c p nước; c p điện và chiếu sáng; 

thông tin liên lạc; cây xanh; công trình hạ tầng x  hội; công trình nhà ở. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Dân Chủ, phường Thái Bình thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Có vị tr  ranh giới tiếp giáp như sau: 

- Ph a Đông: Giáp đê Quỳnh Lâm, thuộc x  Dân Chủ; 

- Ph a Tây Bắc và Bắc: Khu đô thị mới cao c p Sao Mai, thuộc một phần của 

x  Dân chủ 

- Ph a Nam: Giáp đê Quỳnh Lâm và khu đô thị mới Sông Đà Hòa Bình.\ 

- Ph a Tây Nam: Giáp dự án đường đ u nối từ đường Trần Hưng Đạo đến 

phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6. 

7. Diện tích s  dụng đất, hiện trạng s  dụng đất: 24,06ha. 
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STT Loại đất Đơn vị tính 
Diện tích 

(m2) 

1 Đ t bằng chưa s  dụng  m
2
 125,70 

2 Đ t thủy lợi m
2
 799,40 

3 Đ t giao thông m
2
 7.415,60 

4 Đ t trồng lúa nước  m
2
 54.779,50 

5 Đ t trồng lúa nước còn lại m
2
 102.882,28 

6 Đ t nuôi trồng thủy sản m
2
 74.574,80 

  Cộng  m
2 

240.577,28 

8. Dự án: Dự án nhóm B. 

 9. Hình thức đầu tƣ dự án: Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội và công trình nhà ở (xây thô hoàn thiện 

mặt ngoài nhà ở tại các lô đ t có mặt tiếp giáp đường ≥16,5m). Hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng x  hội và công trình công cộng bàn giao cho ch nh quyền địa phương 

quản lý; nhà ở kinh doanh theo quy định của Luật nhà ở, Luật kinh doanh b t 

động sản và các Luật khác có liên quan. 

10. Tổng mức đầu tƣ của dự án: 

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 477.365.800.000đồng, trong đó: 

- Phần hạ tầng kỹ thuật: 273.799.300.000đồng 

- Phần xây dựng hạ tầng x  hội và nhà ở (xây thô hoàn thiện mặt ngoài 

nhà): 129.113.700.000đồng 

- Chi ph  giải phóng mặt bằng: 74.452.800.000đồng 

11. Nguồn vốn đầu tƣ: Nhà đầu tư có trách nhiệm bố tr  và huy động đủ 

nguồn vốn theo quy định để thực hiện dự án đúng tiến độ. Vốn chủ sở hữu của 

Nhà đầu tư đảm bảo không th p hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: 

- Quý IV n m 2020: Thực hiện công tác chuần bị thủ tục đầu tư:  

- Quý IV n m 2020 đến quý III n m 2025: Thực hiện GPMB và xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật dự án. 

- Quý IV n m 2025: Hoàn thành toàn bộ dự án; thực hiện kinh doanh và bàn 

giao công trình.  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 

 (Kèm theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 09/12/2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

1. Sự cần thiết đầu tƣ 

Trước nhu cầu về nhà ở phục vụ cho người dân xung quanh dự án, việc 

hình thành, phát triển khu đô thị là cần thiết. Xây dựng đô thị bền vững theo 

hướng phù hợp với thiên nhiên đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chuyên 

ngành đ  được c p thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đa 

chức n ng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công 

trình kiến trúc tạo bộ mặt kiến trúc đô thị cho thành phố Hòa Bình. Hình thành 

các đơn vị ở có các tiện ích đô thị có mật độ xây dựng trung bình, góp phần vào 

việc thúc đẩy đô thị hóa. 

T ng quỹ nhà ở có giá phù hợp với đại đa số người lao động, dân cư trong 

tỉnh và vùng phụ cận cùng với phát triển các tiện ích đô thị thiết yếu. Chú trọng 

công tác hỗ trợ giải phóng đền bù cho người dân trong khu vực để an sinh xã 

hội. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, v n hóa tinh thần, cải thiện ch t lượng 

cuộc sống, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch và người lao 

động tại các vùng lân cận. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, t ng nguồn thu 

ngân sách cho địa phương, tạo công  n việc làm, chuyển đổi cơ c u ngành nghề 

từ sản xu t nông nghiệp sang dịch vụ đô thị. 

. Từ những thực tế đó việc đầu tư dự án Khu dân cư số 2 Nam Quảng 

Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình là một việc làm đúng đắn góp phần 

hoàn thành chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình.   
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2. Tên dự án: Khu dân cư số 2 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hoà Bình. 

3. Tên nhà đầu tƣ: Lựa chọn theo quy định của Luật Đ u thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Ch nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đ u 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định có liên quan.. 

4. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng một Khu ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng x  hội; Góp phần chỉnh trang đô thị; Tạo quỹ đ t ở để đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở cho thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và vùng lân cận, t ng hiệu quả 

s  dụng đ t. Là một khu ở được đầu tư mới phù hợp theo định hướng phát triển 

chung của tỉnh Hòa Bình. 

5. Quy mô đầu tƣ: 

 Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 3.815người, các yếu tố chức n ng s  dụng 

đ t, tỷ lệ xây dựng, cụ thể như sau: 

     Tổng hợp quy hoạch s  dụng đ t như sau: 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đ t ở m
2
 77.013,85 40,38 

1 Đ t ở thương mại m
2
 69.864,68 36,64 

a Đ t nhà ở liên kế và biệt thự m
2
 46.553,45 24,41 

b 
Đ t nhà ở cao tầng và nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ 
m

2
 23.311,23 12,22 

2 Nhà ở x  hội  m
2
 7.149,17 3,75 

II Đ t cơ quan m
2
 8.174,80 4,29 

III Đ t cây xanh, mặt nước m
2
 31.953,31 16,76 

IV Đ t hôn hợp m
2
 19.772,15 10,37 

V Đ t giao thông m
2
 53.789,95 28,21 

 Tổng cộng m
2
 190.704,05 100,00% 
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Khu dân cư số 2 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình 

bao gồm các hạng mục: Đường giao thông nội bộ; san l p mặt bằng xây dựng 

công trình; thoát nước mưa; thoát nước thải; c p nước; c p điện và chiếu sáng; 

thông tin liên lạc; cây xanh; công trình hạ tầng x  hội; công trình nhà ở…. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Dân Chủ, phường Thái Bình, 

phường Phương Lâm và x  Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Có vị 

tr  ranh giới tiếp giáp như sau: 

 - Ph a Đông: Giáp dự án đường đ u nối từ đường Trần Hưng Đạo đến 

phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6. 

- Phía Tây: Giáp khu dân cư 

- Ph a Bắc: Giáp Trung tâm đa chức n ng Quỳnh Lâm 

- Ph a Nam: Giáp dự án đường nối QH8 với đường An Dương Vương 

 7. Diện tích s  dụng đất, hiện trạng s  dụng đất: 19,07 ha. 

Hiện trạng s  dụng đất 

STT Loại đất 
Đơn vị 

tính 
Diện tích 

1 Đ t bằng chưa s  dụng m
2
 4.820.2 

2 Đ t bằng trồng cây hàng n m khác m
2
 1.18.2 

3 Đ t thương mại dịch vụ m
2
 4.710.5 

4 Đ t thủy lợi m
2
 10.881.6 

5 Đ t giao thông m
2
 9.483.0 

6 Đ t trồng lúa nước còn lại m
2
 81.383.2 

7 Đ t nuôi trồng thủy sản m
2 79.302.2 

 Cộng m
2 190.698.9 

8. Dự án: Dự án nhóm B. 

 9. Hình thức đầu tƣ dự án: Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội và công trình nhà ở (xây thô hoàn thiện 
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mặt ngoài nhà ở tại các lô đ t có mặt tiếp giáp đường ≥16,5m). Hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng x  hội và công trình công cộng bàn giao cho ch nh quyền địa phương 

quản lý; nhà ở kinh doanh theo quy định của Luật nhà ở, Luật kinh doanh b t 

động sản và các Luật khác có liên quan. 

10. Tổng mức đầu tƣ của dự án dự kiến:  

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 361.904.100.000đồng, trong đó: 

- Phần hạ tầng kỹ thuật: 201.282.400.000đồng 

- Phần xây dựng hạ tầng x  hội và nhà ở (xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà): 

104.626.100.000đồng 

- Chi ph  giải phóng mặt bằng: 55.995.600.000đồng 

11. Nguồn vốn đầu tƣ: Nhà đầu tư có trách nhiệm bố tr  và huy động đủ 

nguồn vốn theo quy định để thực hiện dự án đúng tiến độ. Vốn chủ sở hữu của 

Nhà đầu tư đảm bảo không th p hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: 

12.1. Quý I n m 2021: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.  

12.2. Quý I n m 2021 đến quý II n m 2022: Tổ chức giải phóng mặt bằng, 

san nền, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội. 

12.3. Quý II n m 2022 đến quý I n m 2024: Hoàn thành các hạng mục đầu tư 

hạ tầng của dự án theo  dự án đựợc duyệt và xây thô các lô đ t có mặt tiếp giáp đường 

≥16,5m. 

12.4. Quý I n m 2024: Hoàn thành toàn bộ dự án; thực hiện kinh doanh và 

bàn giao công trình.  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 

 (Kèm theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 09/12/2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

1. Sự cần thiết đầu tƣ 

Trước nhu cầu về nhà ở phục vụ cho người dân xung quanh dự án, việc 

hình thành, phát triển khu đô thị là cần thiết. Xây dựng đô thị bền vững theo 

hướng phù hợp với thiên nhiên đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chuyên 

ngành đ  được c p thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đa 

chức n ng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công 

trình kiến trúc tạo bộ mặt kiến trúc đô thị cho thành phố Hòa Bình. Hình thành 

các đơn vị ở có các tiện ích đô thị có mật độ xây dựng trung bình, góp phần vào 

việc thúc đẩy đô thị hóa. 

T ng quỹ nhà ở có giá phù hợp với đại đa số người lao động, dân cư trong 

tỉnh và vùng phụ cận cùng với phát triển các tiện ích đô thị thiết yếu. Chú trọng 

công tác hỗ trợ giải phóng đền bù cho người dân trong khu vực để an sinh xã 

hội. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, v n hóa tinh thần, cải thiện ch t lượng 

cuộc sống, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch và người lao 

động tại các vùng lân cận. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, t ng nguồn thu 

ngân sách cho địa phương, tạo công  n việc làm, chuyển đổi cơ c u ngành nghề 

từ sản xu t nông nghiệp sang dịch vụ đô thị. 

. Từ những thực tế đó việc đầu tư dự án Khu dân cư số 3 Nam Quảng 

Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình là một việc làm đúng đắn góp phần 

hoàn thành chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình.   
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2. Tên dự án: Khu dân cư số 3 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hoà Bình. 

3. Tên nhà đầu tƣ: Lựa chọn theo quy định của Luật Đ u thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Ch nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đ u 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định có liên quan.. 

4. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng một Khu ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng x  hội; Góp phần chỉnh trang đô thị; Tạo quỹ đ t ở để đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở cho thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và vùng lân cận, t ng hiệu quả 

s  dụng đ t. Là một khu ở được đầu tư mới phù hợp theo định hướng phát triển 

chung của tỉnh Hòa Bình. 

5. Quy mô đầu tƣ: 

 Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 4.515 người, các yếu tố chức n ng s  dụng 

đ t, tỷ lệ xây dựng, cụ thể như sau: 

     Tổng hợp quy hoạch s  dụng đ t như sau: 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đ t ở m
2
 131,243.7 47.99 

1 Đ t ở thương mại m
2
 65,857.2 24.08 

a Đ t nhà ở liên kế và biệt thự m
2
 47,267.0 17.28 

b 
Đ t nhà ở cao tầng và nhà ở kết 

hợp thương mại dịch vụ 
m

2
 18,590.2 6.80 

2 Nhà ở x  hội  m
2
 65,386.6 23.91 

II Đ t cộng cộng m
2
 14,025.9 5.13 

IV Đ t cây xanh, mặt nước m
2
 45.674,45 16.70 

V Đ t hỗn hợp m
2
 1,318.0 0.48 

VI Đ t giao thông m
2
 81.204,0 29.69 

  Tổng cộng m
2
 273,466.1 100.00 
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Khu dân cư số 3 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình 

bao gồm các hạng mục: Đường giao thông nội bộ; san l p mặt bằng xây dựng 

công trình; thoát nước mưa; thoát nước thải; c p nước; c p điện và chiếu sáng; 

thông tin liên lạc; cây xanh; công trình hạ tầng x  hội; công trình nhà ở…. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Dân Chủ thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. Có vị tr  ranh giới tiếp giáp như sau: 

- Ph a Đông: Giáp dự án đường đ u nối từ đường Trần Hưng Đạo đến 

phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6 

 - Ph a tây: Giáp khu dân cư 

 - Ph a Bắc: Giáp dự án đường nối QH8 với đường An Dương Vương 

 - Ph a Nam: Giáp đê Quỳnh Lâm 

 7. Diện tích s  dụng đất, hiện trạng s  dụng đất: 27,3 ha. 

 Hiện trạng s  dụng đ t 

STT Loại đất 
Đơn vị 

tính 
Diện tích 

1 Đ t bằng chưa s  dụng m
2
 2,916.4 

2 Đ t thủy lợi m
2
 3,756.2 

3 Đ t giao thông m
2
 5,121.1 

4 Đ t trồng lúa nước  m
2
 93,599.7 

5 Đ t trồng lúa nước còn lại m
2
 94,671.0 

6 Đ t nuôi trồng thủy sản m
2
 73,395.6 

  Cộng   273,460.0 

8. Dự án: Dự án nhóm B. 

 9. Hình thức đầu tƣ dự án: Nhà đầu tư đầu tư xây dựng đồng bộ công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội và công trình nhà ở (xây thô hoàn thiện 

mặt ngoài nhà ở tại các lô đ t có mặt tiếp giáp đường ≥16,5m). Hạ tầng kỹ thuật, 
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hạ tầng x  hội và công trình công cộng bàn giao cho ch nh quyền địa phương 

quản lý; nhà ở kinh doanh theo quy định của Luật nhà ở, Luật kinh doanh b t 

động sản và các Luật khác có liên quan. 

10. Tổng mức đầu tƣ của dự án dự kiến:  

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 965.460.900.000đồng, trong đó: 

- Phần hạ tầng kỹ thuật: 265.045.600.000đồng 

- Phần xây dựng hạ tầng x  hội và nhà ở (xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà): 

649.161.700.000đồng 

- Chi ph  giải phóng mặt bằng: 51.253.600.000đồng 

11. Nguồn vốn đầu tƣ: Nhà đầu tư có trách nhiệm bố tr  và huy động đủ 

nguồn vốn theo quy định để thực hiện dự án đúng tiến độ. Vốn chủ sở hữu của 

Nhà đầu tư đảm bảo không th p hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: 

12.1. Quý I n m 2021: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.  

12.2. Quý I n m 2021 đến quý II n m 2022: Tổ chức giải phóng mặt bằng, 

san nền, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng x  hội.  

12.3. Quý II n m 2022 đến quý I n m 2024: Hoàn thành các hạng mục đầu 

tư hạ tầng của dự án theo  dự án đựợc duyệt và xây thô các lô đ t có mặt tiếp giáp 

đường ≥16,5m. 

12.4. Quý I n m 2024: Hoàn thành toàn bộ dự án; thực hiện kinh doanh và 

bàn giao công trình.  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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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: 369/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án Mở rộng 

Trƣờng Chính trị tỉnh 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 182/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng 

Trường Chính trị tỉnh; 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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trường Ch nh trị tỉnh 

Hòa Bình do Trường Ch nh trị tỉnh Hòa Bình quản lý dự án, nội dung chủ yếu như 

sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Nhằm t ng cường cơ sở vật ch t, đảm bảo nhu cầu 

sinh hoạt cho học viên nội trú, rèn luyện thể dục, thể thao t ng cường sức khỏe, 

phục vụ học tập, góp phần thực hiện tốt chức n ng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

l nh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong tỉnh của nhà trường. Giải quyết 

những khó kh n về cơ sở vật ch t cho nhà trường; đáp ứng nhu cầu tối thiểu về 

điều kiện  n ở của học viên ở xa. Dự án được đầu tư xây dựng sẽ đáp ứng điều 

kiện cơ sở vật ch t, góp phần nâng cao ch t lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo 

lên một bước mới. 

2. Quy mô đầu tƣ 

2.1. Hạng mục xây dựng: 

- Xây dựng 02 Nhà ký túc xá 03 tầng diện t ch 01 nhà  là 1.275m
2
. 

- Xây dựng 01 nhà giảng đường 03 tầng diện t ch khoảng 873m
2
. 

- Xây dựng 01 nhà đa n ng 01 tầng diện t ch khoảng 985m
2
. 

- Xây dựng 01 nhà thư viện 02 tầng diện t ch khoảng 735m
2
. 

2.2 Các hạng mục phụ trợ: 

 - Sân chơi, b i tập: 01 sân bóng chuyền và 01 sân bóng đá mini (7 người); 
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 - San nền, sân đường nội bộ, kè đá, cổng, tường rào, b i để xe, hệ thống 

c p điện, c p nước, thoát nước, phòng chống mối, phòng cháy chữa cháy... theo 

quy định, tiêu chuẩn hiện hành. 

2.3. Hạng mục thiết bị: Mua sắm trang thiết bị cho nhà ký túc xá, giảng 

đường, thư viện, nhà đa n ng và màn hình led (100”)... theo quy định, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ: 80 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn bị đầu tư) 

và nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Trong đó: 

5.1. Nguồn ngân sách trung ương: 79,5 tỷ đồng. 

5.2. Nguồn ngân sách tỉnh: 0,5 tỷ đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện: Từ n m 2021-2024 

8. Tiến độ triển khai thực hiện: Khoản 48 tháng (từ n m 2021) 

9. Các nội dung khác: 

9.1. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

9.2. Hình thức quản lý dự án: Ủy thác quản lý dự án cho Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

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 
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nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 370/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ  ây dựng Dự án Khu tái định cƣ cụm 

công nghiệp  óm Rụt,    Tân Vinh, huyện Lƣơng Sơn 

  

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 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 12 

thán 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch đầu tư công 

năm 2020; 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 100/Tr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư cụm 
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công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; 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 xây dựng dự án Khu tái định cư cụm 

công nghiệp xóm Rụt, x  Tân Vinh, huyện Lương Sơn do Ủy ban nhân dân 

huyện Lương Sơn quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ. 

Đầu tư xây dựng Dự án Khu tái định cư, Cụm công nghiệp xóm Rụt, x  

Tân Vinh, huyện Lương Sơn phục vụ cho 80 hộ dân (trong đó có 70 hộ dân 

thuộc đối tượng ảnh hưởng cần di dời tại xóm Vé, xóm Nước Vải và khoảng 10 

hộ của dự án xây dựng tuyến đường vào cụm công nghiệp thuộc xã Tân Vinh) 

tạo điều kiện để sớm đưa Cụm công nghiệp xóm Rụt, x  Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn triển khai đầu tư xây dựng đi vào hoạt động theo tiến độ và tạo thêm 

việc làm cho người lao động, t ng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 

2. Quy mô đầu tƣ. 

2.1. San nền tạo mặt bằng khoảng 3,97 ha, cao độ san nền phù hợp với cao độ 

nền các công trình hạ tầng lân cận. 

2.2. Hệ thống giao thông: Xây dựng đường giao thông nội bộ trong khu tái 

định cư với tổng chiều dài khoảng 1,1km; thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia QCVN 07-4:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao 

thông gồm các chỉ tiêu ch nh như sau: 

a) Đường trục ch nh: Chiều dài khoảng 0,17 km được đ u nối với đường 

Trường Sơn A; mặt cắt ngang đường Bđường = 16m, gồm:  Chiều rộng mặt đường 
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Bmặt = 10m. Chiều rộng vỉa hè Bvh = 2x3m =6m. Kết c u mặt đường bằng bê 

tông nhựa. 

b) Đường nhánh: 

Chiều dài khoảng 0,93 km; Chiều rộng nền đường Bđường = 13m, gồm: Chiều 

rộng mặt đường Bmặt = 7m. Chiều rộng vỉa hè Bvh = 2x3m =6m. Kết c u mặt đường 

bằng bê tông nhựa. 

c) Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, 

nước ngang đường và dọc giữa các lô đ t khu dân cư với tổng chiều dài khoảng 

2,4km bằng hệ thống cống hộp bê tông đúc sẵn đi ngầm. 

2.3. Hệ thống c p điện: Xây dựng mới một trạm biến áp khoảng 560KVA; 

xây dựng mới hệ thống điện sinh hoạt và hệ thống điện chiếu sáng công cộng đi 

dây ngầm cho khu tái định cư với tổng chiều dài khoảng 1,5km. Di chuyển một 

tuyến đường dây trung thế 35kV dài khoảng 400m;  

2.4. Hệ thống c p nước sinh hoạt: Xây dựng mới tuyến ống c p nước sạch 

l y từ nhà máy nước sạch Lương Sơn dẫn về với tổng chiều dài khoảng 2,8km 

bằng đường ống HDPE; xây dựng, lắp đặt tuyến ống c p nước sinh hoạt nội khu 

dân cư bằng đường ống HDPE đảm bảo đạt tiêu chuẩn c p nước sinh hoạt đô thị. 

2.5. Xây dựng 01 nhà v n hóa sinh hoạt cộng đồng với diện t ch xây dựng 

khoảng 200m2. Kết c u nhà khung chịu lực BTCT; trần mái đổ BTCT; hoàn 

thiện hệ thống phụ trợ đồng bộ.  

2.6. Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ dài khoảng 500m dọc suối nhánh và 

Sông Bùi bằng hệ thống đá hộc và bê tông. 

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

4. Tổng mức đầu tƣ: 52 tỷ đồng (Năm mươi hai tỷ đồng). 

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

tư) và giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm  ây dựng dự án: X  Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 
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7. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2021 - 2025  

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (kể từ ngày khởi công). 

9. Các nội dung khác 

9.1 Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 3,97 ha. 

9.2. Hình thức đầu tư xây dựng: 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 374/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  

Dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nƣớc 

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 công nghệ thông tin ngày 12 tháng 2 năm 2017; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 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; Căn cứ Nghị định 

số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ Quy định quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025; Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Lưu trữ tài liệu 

điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025;  

Trên cơ sở Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; Nghị quyết số 308/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình  về 
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việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

và năm 2020, phân bổ chi tiết vốn năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn 

ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 

11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồngnhân 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 149/Tr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Triển khai 

số hóa văn bản các cơ quan nhà nước; 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 xây dựng Dự án Triển khai số hóa v n 

bản các cơ quan nhà nước, do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý dự án, với 

nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

a) Thực hiện lộ trình  ây dựng Chính phủ điện t  theo Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Ch nh phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Ch nh phủ điện t  giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

b) Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trên t t cả các lĩnh vực, nâng cao 

ch t lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. Nâng cao vị tr  xếp hạng ICT Index của tỉnh Hòa Bình theo xếp 

hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát 

triển ch nh phủ điện t . 

c) Hoàn thiện nền tảng Ch nh quyền điện t  c p tỉnh nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành ch nh nhà nước và ch t lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp; phát triển Ch nh phủ điện t  dựa trên dữ liệu sẵn có và 
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dữ liệu mở hướng tới Ch nh phủ số, nền kinh tế số và x  hội số; bảo đảm an toàn 

thông tin và an ninh mạng. 

d) Số hóa tài liệu lưu trữ, chuyển đổi phương thức lưu trữ của tài liệu lưu 

trữ gi y sang tài liệu lưu trữ điện t , nhằm hướng tới mục tiêu số hóa toàn bộ tài 

liệu lưu trữ của tỉnh Hòa Bình phục vụ cho xây dựng Ch nh quyền điện t , 

Ch nh quyền số và phát triển kinh tế - x  hội của tỉnh, bao gồm: 

- Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại V n phòng HĐND tỉnh; V n phòng 

UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành làm cơ sở thực hiện số hóa tài liệu. 

- Thực hiện số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ của các Sở, ban, ngành có giá trị 

s  dụng lâu dài và phục vụ kết nối, chia sẻ dùng chung. 

- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị phần cứng nhằm đảm bảo sẵn sàng cho 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác, vận hành hệ thống kho 

lưu trữ điện t . 

- Nâng c p phần mềm quản lý kho dữ liệu số hóa hiện có đáp ứng với nhu 

cầu quản lý và khai thác của các cơ quan, đơn vị Sở ban ngành. 

- Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về v n bản tài liệu đ  được số hóa với hệ 

thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các bộ, ngành 

Trung ương phục vụ nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục 

hành ch nh của các c p ch nh quyền. 

2. Quy mô đầu tƣ 

a) Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại V n phòng HĐND tỉnh; V n phòng UBND 

tỉnh và các Sở, ban, ngành làm cơ sở thực hiện số hóa tài liệu, cụ thể: V n phòng 

Hội đồng nhân dân tỉnh, V n phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành 

với tổng khối lượng là 660 mét tài liệu. 

b) Thực hiện số hóa các tài liệu lưu trữ có giá trị s  dụng lâu dài của các 

Sở, ban, ngành phục vụ mục tiêu xây dựng Ch nh quyền điện t , Ch nh quyền số 

và phát triển kinh tế - x  hội của tỉnh, cụ thể: V n phòng Hội đồng nhân dân 
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tỉnh, V n phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành với tổng khối lượng 

là 4.300.000 trang tài liệu 

c) Mua sắm, bổ sung trang thiết bị phần cứng nhằm đảm bảo sẵn sàng cho 

việc ứng dụng CNTT trong việc khai thác, vận hành hệ thống kho lưu trữ điện 

t : 

- Mua sắm bổ sung, nâng c p trang thiết bị phần cứng hiện có tại Trung 

tâm t ch hợp dữ liệu tỉnh để phục vụ quản lý dữ liệu số hóa một cách tập trung 

bao gồm: 04 bộ Máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ chạy các ứng dụng; 08 bộ 

Phần mềm Microsoft Windows Server; 01 bộ Phần mềm Microsoft SQL Server. 

- Mua sắm trang thiết bị phần cứng cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố để thực hiện số hóa tài liệu phát sinh sau này: 21 chiếc 

Máy quét tài liệu tự động khổ A4; 21 bộ Máy t nh để bàn. 

d) Nâng cấp phần mềm quản lý kho dữ liệu số hóa hiện có: 

- Bổ sung các t nh n ng cho phép quản lý cơ c u tổ chức và phân quyền 

quản lý, s  dụng kho dữ liệu số hóa cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố; 

- Bổ sung các t nh n ng cho phép s  dụng chữ ký số để chứng thực lưu trữ, 

kiểm tra chữ ký số; 

- Nâng c p các chức n ng quản lý thư mục, tài liệu đáp ứng danh mục 

thông tin đặc tả tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV và các trường thông tin theo 

yêu cầu quản lý đặc thù đối với v n bản của từng Sở ban ngành; 

- Nâng c p các t nh n ng phân quyền truy cập và thiết lập bảo mật cho thư 

mục, tài liệu để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; 

- Nâng c p chức n ng báo cáo thống kê cho phù hợp với nhu cầu quản lý 

của từng Sở ban ngành đối với các loại dữ liệu. 
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e) Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ: Tổ chức đào tạo, hướng dẫn 

cán bộ các đơn vị tham gia khai thác tài liệu điện tử; nâng cao kiến thức và kỹ 

năng về công nghệ thông tin cho cán bộ các đơn vị đảm bảo sử dụng hệ thống 

có hiệu quả. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn bị đầu tư) và giai 

đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được triển khai tại các Sở, ban, ngành 

tỉnh Hòa Bình 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2023. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng (Kể từ ngày khởi công).  

9. Nội dung khác: Đầu tư  mới. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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. 
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Nghị quyết này đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 375/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Kè cấp bách  

chống sạt lở bờ sông Bôi đoạn thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thuỷ 

 
 

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; 

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; Luật Đầu tư công số 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; phân bổ chi tiết vốn năm 2020 nguồn 

vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; Nghị quyết số 

310/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 159/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt  chủ trương đầu tư Dự án Kè cấp bách 

chống sạt lở bờ sông Bôi đoạn thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ; 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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè c p bách chống sạt lở bờ 

sông Bôi đoạn thị tr n Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý dự án, với nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ  

Hạn chế sạt lở bờ sông Bôi, đảm bảo ổn định dân cư, giữ đ t canh tác; 

khơi thông dòng chảy, t ng khả n ng thoát lũ và t ng cường giao thông thủy nội 

địa, chủ động ứng phó với biến đổi kh  hậu khu vực. Kết nối giao thông thuận 

lợi giữa các khu dân cư, chỉnh trang đô thị và tạo cảnh quan dọc bờ sông Bôi, 

phát triển kinh tế, dịch vụ, hạ tầng cho khu vực thị tr n Chi Nê; thúc đẩy phát 

triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân tại địa phương. 

2. Quy mô đầu tƣ 

a) Tuyến kè bảo vệ kết hợp giao thông có chiều dài L=1.100m, điểm đầu 

tuyến (ph a thượng lưu tại bờ trái Sông Bôi nối với tuyến kè thuộc dự án Kè Thị 

tr n Chi Nê đang được đầu tư xây dựng). Điểm cuối tiếp giáp với kè KT16 Thị 

tr n Chi Nê (nối với tuyến kè cũ đ  có). Kè chống sạt lở theo hình thức tường kè 

(cao bình quân khoảng từ 3÷5m), kết c u bằng bê tông cốt thép có gia cố chân 

móng và bù phụ lát mái bảo vệ phần chân kè từ cao trình chân kè trở xuống.   

b) Tuyến đường trên đỉnh kè tổng chiều dài tuyến khoảng L=3.500m, 

điểm đầu (ph a thượng lưu) kết nối với tuyến đường Quốc lộ 21 và điểm cuối 

tuyến đ u nối với tuyến đường vào khu di t ch Đền Rem (trong đó có 2.820 m 

làm mới đồng bộ với kè và 680 m chỉnh trang đường cũ) phục vụ quản lý vận 

hành và phục vụ dân sinh, chỉnh trang đô thị, kết nối các khu dân cư thượng, hạ 

lưu cầu Chi Nê.  
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- Tiêu chuẩn thiết kế: (1) Tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 về đường đô thị 

- yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; (2) Tiêu chuẩn TCVN 

4054 : 2005 “Đường ô tô - yêu cầu thiết kế”; (3) Tiêu chuẩn TCVN 9902: 2015; 

TCVN 4054: 2005. 

- Tuyến đường trên đỉnh kè mặt cắt rộng 11,5 m, được gia cố mặt, có lan 

can bảo vệ an toàn ph a sông và các công trình trên tuyến (bao gồm 01 cầu, 

cống...) trong đó đoạn qua gầm cầu Chi Nê x  lý thông suốt (chiều cao tĩnh 

không khoảng 4,5 m). 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 160 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) 

5. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Chuẩn bị đầu tư n m 2020: Vốn ngân sách địa phương 1,0 tỷ đồng; 

b) Thực hiện đầu tư từ n m 2021-2023: Vốn ngân sách trung ương  159 tỷ đồng. 

6. Địa điểm  ây dựng: Thị tr n Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

6. Thời gian thực hiện dự án: N m 2021 - 2025. 

7. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công) 

8. Các nội dung khác  

a) Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 6,5ha. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

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 
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nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

  Bùi Đức Hinh 
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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: 376/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh 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; 

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của Ban kinh 

tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quy định các công trình kết c u hạ tầng kỹ thuật do c p tỉnh quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm: 

 1. Công trình giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

 a) Trường cao đẳng, trường trung c p, trường trung học phổ thông,trường 

phổ thông dân tộc nội trú các c p do c p tỉnh quản lý. 

 b) Các trung tâm đào tạo do c p tỉnh quản lý. 

 2. Công trình y tế 



CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 20-03-2021               127 

 

 a) Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa c p tỉnh, phòng khám đa 

khoa khu vực. 

 b) Các Trung tâm, trạm y tế, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. 

 3. Công trình thể thao 

 a) Sân vận động, nhà thi đ u c ptỉnh. 

 b) Bể bơi, sân thi đ u thể thao ngoài trời c p tỉnh. 

 4. Công trình v n hóa 

 a) Cung v n hóa, Nhà v n hóa, Nhà hát, Rạp chiếu phim, Nhà hội 

trườngvà các công trình c p tỉnh. 

 b) Công viên v n hóa, Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm triển l m, Nhà 

trưng bày c p tỉnh và các công trình khác. 

 c) Các công trình hạ tầng du lịch, di t ch lịch s , v n hóa do tỉnh quản lý. 

 5. Công trình thương mại 

 a) Chợ đầu mối, Chợ c p I, Siêu thị hạng I, hạng II. 

 b) Trung tâm hội chợ triển l m, Trung tâm thương mại và các trung tâm 

khác do c p tỉnh quản lý. 

 6. Trụ sở cơ quan nhà nước và hội có t nh ch t đặc thù 

 a) Trụ sở làm việc các cơ quan c p tỉnh và các đơn vị trực thuộc. 

 b) Trụ sở làm việc của các hội có t nh ch t đặc thù c p tỉnh, bao gồm: Tổ 

chức ch nh trị - x  hội; Tổ chức ch nh trị - x  hội nghề nghiệp; Tổ chức x  hội - 

nghề nghiệp; Tổ chức x  hội. 

 7. Công trình giao thông 
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 a) Các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường được quy hoạch thành đường tỉnh. 

 b) Các tuyến quốc lộ được ủy quyền quản lý qua đô thị, các tuyến đường 

tỉnh qua đô thị. 

 c) Các công trình cầu đường bộ có nhịp kết c u lớn nh t từ 25m trở lên. 

 d) Các công trình hầm. 

 e) Các tuyến đường thủy nội địa và các bến cảng đường thủy nội địa. 

 8. Công trình thủy lợi 

 a) Công trình hồ chứa có chiều cao đập (Hđ) từ 12m trở lên, hoặc dung 

t ch chứa từ 500.000m
3
 trở lên. 

 b) Công trình đập dâng có chiều cao đập (Hđ) từ 10m trở lên. 

 c) Trạm bơm điện, trạm bơm thủy luân phục vụ diện t ch tưới, tiêu từ 

50ha trở lên. 

 9. Công trình thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ 

a) Cơ sở vật ch t, trang thiết bị cho Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm t ch hợp dữ liệu tỉnh và các đơn vị 

trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống 

mạng WAN, hệ thống tường l a, các thiết bị an toàn an ninh thông tin..., Hệ 

thống các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh). 

 b) Cơ sở vật ch t, trang thiết bị cho Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn 

vị trực thuộc và các tổ chức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển khoa học 

và công nghệ của tỉnh. 

 10. Công trình công nghiệp 
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Công trình hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và các công trình khác 

do c p tỉnh quản lý 

 11. Công trình an ninh, quốc phòng 

Các công trình để thực hiện, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trực tiếp quản lý. 

 12. Công trình khác có tầm ảnh hưởng quan trọng, có tác động trực tiếp 

đến sự phát triển kinh tế - x  hội, quốc phòng an ninh của tỉnh; Các công trình 

có yếu tố kỹ thuật phức tạp, ứng dụng khoa học công nghệ - vật liệu mới; Các 

công trình có t nh ch t đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - x  hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số khó kh n, đặc biệt khó kh n. 

 Điều 2. Các công trình kết c u hạ tầng kỹ thuật không thuộc quy định tại 

Điều 1 do c p huyện, c p x  quản lý, đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành 

của pháp luật có liên quan. 

 Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 377/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án  

Đƣờng Ngòi Hoa - Quốc lộ 6 

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 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; 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; 

 Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6; 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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6, 

do Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ 

Xây dựng tuyến đường nhằm kết nối trực tiếp đường Quốc lộ 6 với đường 

tỉnh 435 (mới đầu tư xây dựng); t ng khả n ng kết nối các khu du lịch hồ Hòa 

Bình - huyện Tân Lạc (Lũng Vân, Pù Luông) - huyện Mai Châu, khai thác thế 

mạnh du lịch của địa phương và các khu vực lân cận. Tạo điều kiện thuận lợi ổn 

định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - x  hội, t ng cường giao thương trong 

khu vực. 

2. Quy mô đầu tƣ 

Xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 15km, bao gồm 01 tuyến 

chính và 01 tuyến nhánh, cụ thể: 

a) Tuyến ch nh có chiều dài khoảng 13km, điểm đầu giao với Quốc lộ 6 

tại Km108+500, điểm cuối giao với ĐT.435 tại Km21+350. Thiết kế theo tiêu 

chuẩn đường c p IV - Miền núi (theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005) với các chỉ 

tiêu kỹ thuật ch nh như sau: 

- Tốc độ thiết kế: Vtk = 40km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 7,5m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m. 

- Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1,0m = 2,0m. Trong đó, gia cố 0,5m lề 

mỗi bên kết c u như mặt đường. Khi điều kiện cho phép, gia cố toàn bộ chiều 

rộng lề đường để mở rộng phần xe chạy và bảo vệ kết c u nền đường. 

- Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa. 
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b) Tuyến nhánh có chiều dài khoảng 2km, điểm đầu tại ng  ba Chợ Sông 

(khoảng Km10 của tuyến ch nh), điểm cuối tại cảng Trung Hòa. Thiết kế theo 

tiêu chuẩn đường c p V - Miền núi (theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005) với các 

chỉ tiêu kỹ thuật ch nh như sau: 

- Tốc độ thiết kế: Vtk = 30km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 6,5m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m. 

- Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1,5m = 3,0m. Trong đó, gia cố 1,0m lề 

mỗi bên kết c u như mặt đường. Khi điều kiện cho phép, gia cố toàn bộ chiều 

rộng lề đường để mở rộng phần xe chạy và bảo vệ kết c u nền đường. 

- Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa. 

c) Trên tuyến xây dựng 03 vị tr  cầu thiết kế vĩnh c u (theo Tiêu chuẩn 

TCVN 11823:2017) với kết c u bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, 

quy mô cầu được xác định phù hợp với quy mô đường. 

d) Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến, tải 

trọng thiết kế HL93x65%. 

e) Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 305 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh là 295 tỷ đồng, ngân sách huyện 10 

tỷ đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: X  Suối Hoa, x  Phong Phú, huyện Tân Lạc. 
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7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công).  

9. Các nội dung khác: 

a) Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 25,2ha. Trong đó, diện t ch đ t chiếm 

dụng mới khoảng 23,2ha. 

b) Hình thức đầu tư xây dựng: Xây dựng mới và cải tạo, nâng c p. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 378/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án  

Đƣờng nội thị, thị trấn Mai Châu 

 

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 số 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 Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Nghị quyết số 310/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 172/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Đường nội thị thị trấn Mai Châu; 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, 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị tr n Mai 

Châu do Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu quản lý dự án, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Xây dựng tuyến Đường nội thị thị tr n Mai Châu, huyện Mai Châu nhằm 

từng bước hoàn thiện quy hoạch, mở rộng thị tr n Mai Châu theo quy hoạch; 

thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tạo quỹ đ t phát triển đô thị, thu hút đầu tư, 

t ng nguồn thu cho ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - x  hội của địa 

phương. 

2. Quy mô đầu tƣ 

a) Tuyến 1 (MC14): Đầu tư xây dựng tuyến 1 (MC14) có chiều dài 

0,63km, thiết kế theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 (đường đô thị - 

yêu cầu thiết kế), điểm đầu giao với quốc lộ 15 tại lý trình Km3+890, điểm cuối 

Km0+630 giao với đường quy hoạch MC4; với tiêu chuẩn kỹ thuật kế chủ yếu 

như sau: 

- Tốc độ thiết kế 50km/h. 

- Loại đường: Đường phố gom theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 

(đường đô thị - yêu cầu thiết kế). 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 16,5m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 10,5m. 

- Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x3m=6m. 

- Kết c u mặt đường bằng bê tông nhựa. 

b) Tuyến 2 (MC15): Đầu tư xây dựng tuyến 2 (MC15) có chiều dài 

0,62km, điểm đầu giao với quốc lộ 15 tại lý trình Km4+180, điểm cuối 
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Km0+620 giao với đường quy hoạch MC4; Thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 

104:2007 (đường đô thị - yêu cầu thiết kế), với tiêu chuẩn kỹ thuật kế chủ yếu 

như sau: 

- Tốc độ thiết kế 50km/h. 

- Loại đường: Đường phố gom theo tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 

(đường đô thị - yêu cầu thiết kế). 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 16,5m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 10,5m. 

- Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x3m=6m. 

- Kết c u mặt đường bằng bê tông nhựa. 

c) Phần cầu: Xây dựng 02 cầu vượt dòng, gồm: 01 cầu trên tuyến 1 (MC14) 

tại Km0+504; 01 cầu trên tuyến 2 (MC15) tại Km0+520. Tải trọng thiết kế HL93, 

tần su t lũ thiết kế P=4%. Quy mô cầu phù hợp với quy mô tuyến đường; Chiều 

dài và khẩu độ cầu t nh toán bảo đảm thoát nước, thông thoáng dòng chảy và 

đảm bảo kết nối giao thông theo quy định. 

d) Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu 

sáng, cây xanh, vỉa hè đồng bộ theo quy hoạch, phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành. 

e) Hệ thống an toàn giao thông:Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống vạch sơn, 

biển báo, cọc tiêu theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ: 90 tỷ đồng. 
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5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; n m 2020 

(chuẩn bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh: 80 tỷ 

đồng; vốn ngân sách huyện Mai Châu: 10 tỷ đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị tr n Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công). 

9. Các nội dung khác: 

a) Diện t ch s  dụng đ t: Khoảng 2,92ha. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

  CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 379/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

Đƣờng Trần Hƣng Đạo đến Trung tâm huyện Lƣơng Sơn 

(Trung tâm hành chính quy hoạch huyện Lƣơng Sơn) 

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 Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020,  phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồngnhân 

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 171/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

đường Trần Hưng Đạo đến Trung tâm huyện Lương Sơn (Trung tâm hành chính 

quy hoạch huyện Lương Sơn); báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của 
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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: Đường Trần Hưng Đạo đến 

Trung tâm huyện Lương Sơn (Trung tâm hành ch nh quy hoạch huyện Lương 

Sơn) do Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn quản lý dự án, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Xây dựng tuyến đường Đường Trần Hưng Đạo đến Trung tâm huyện 

Lương Sơn (Trung tâm hành ch nh quy hoạch huyện Lương Sơn) nhằm phát 

triển không gian, cảnh quan kiến trúc thị tr n Lương Sơn, từng bước hoàn thành 

quy hoạch thị tr n Lương Sơn, tạo sự kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm 

với hệ thống giao thông đối ngoại, nhằm thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật, tạo động lực phát triển kinh tế - x  hội. 

2. Quy mô đầu tƣ 

a) Công trình đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường có tổng 

chiều dài khoảng 0,75Km; thiết kế loại đường phố gom, theo tiêu chuẩn 

TCXDVN 104:2007 (đường đô thị - yêu cầu thiết kế); điểm đầu Km0+00 giao 

với cầu xóm Đồi, điểm cuối tuyến Km0+750 kết thúc tại khu trung tâm mở rộng 

thị tr n Lương Sơn theo quy hoạch; bao gồm bao gồm các đoạn như sau: 

- Đoạn 1: Chiều dài 0,16km; với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

+ Tốc độ thiết kế 50km/h. 

+ Chiều rộng nền đường: Bnền = 34m. 

+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 2x10m=20m. 
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+ Dải phân cách giữa: 2m. 

+ Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x6m=12m. 

+ Kết c u mặt đường bằng bê tông nhựa. 

- Đoạn 2: Chiều dài 0,59km; với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

+ Tốc độ thiết kế 50km/h. 

+ Chiều rộng nền đường: Bnền = 41m. 

+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 2x12m=24m. 

+ Dải phân cách giữa: 5m. 

+ Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x6m=12m. 

+ Kết c u mặt đường bằng bê tông nhựa. 

b) Công trình vượt dòng: Xây dựng mới 02 vị tr  cầu tại vị tr  Km0+00 và 

vị tr  Km0+260.  Xây dựng cầu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực; tải 

trọng thiết kế HL93, tần su t lũ thiết kế P=1%. Quy mô cầu phù hợp với quy mô 

tuyến đường; chiều dài và khẩu độ cầu t nh toán bảo đảm thoát nước, thông 

thoáng dòng chảy và đảm bảo kết nối giao thông theo quy định. 

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát 

nước thải, điện chiếu sáng đèn led, cây xanh, vỉa hè, hào kỹ thuật đồng bộ theo 

quy hoạch, phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành. 

d) Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống vạch sơn, 

biển báo, cọc tiêu theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình giao thông, nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ: 115 tỷ đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng) 
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5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh n m 2020 (chuẩn bị đầu tư) và 

giai đoạn 2021-2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị tr n Lương Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công). 

9. Các nội dung khác: 

a) Diện t ch s  dụng đ t dự kiến: Khoảng 3,06ha. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

c) 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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 380/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đƣờng Hòa Bình đoạn 

Km3+600 - Km3+870 và đƣờng Âu Cơ đi cảng Bích Hạ 

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 Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Nghị quyết số 310/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 169/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Đường Hòa Bình đoạn Km3+600 - Km3+870 và đường Âu Cơ đi cảng Bích Hạ; 

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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Hòa Bình đoạn 

Km3+600 - Km3+870 và đường Âu Cơ đi cảng B ch Hạ, do Ủy ban nhân dân 

thành phố Hòa Bình quản lý dự án, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Đầu tư cải tạo tuyến đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại giữa trung tâm 

thành phố Hòa Bình với cảng B ch Hạ, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đô thị thành phố Hòa Bình, phục vụ phát triển du lịch hồ Hòa Bình từ 

đó thúc đẩy phát triển kinh tế - x  hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tƣ 

a) Đường Hòa Bình đoạn Km3+600 - Km3+870: Cải tạo đoạn tuyến có 

chiều dài khoảng 270m; thiết kế đường phố gom, theo tiêu chuẩn 

TCVN4054:2005, với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Tốc độ thiết kế: 50km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 13,5m -15,5 m (theo hiện trạng tuyến). 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 10,5m. 

- Chiều rộng hè đường: Bhè = 2 x (1,5-2,5)m = 3m - 5m (theo hiện trạng tuyến). 

- Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa. 

b) Đường Âu Cơ đi cảng B ch Hạ: Cải tạo đoạn tuyến có chiều dài 

khoảng 1.989m thiết kế đường c p III-Miền núi theo tiêu chuẩn 

TCVN4054:2005, với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Tốc độ thiết kế: 50km/h. 

+ Chiều rộng nền đường: Bnền = 12,5 m. 



144                                CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 15-03-2021 

 

+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 10,5m. 

+ Chiều rộng lề đường: Blề = 2×1m = 2m (bao gồm r nh thoát nước). 

+ Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa. 

- Hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng: Xây dựng đồng bộ theo quy hoạch. 

- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống vạch sơn, biển báo, cọc 

tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu 

đường bộ. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình giao thông, nhóm B 

4. Tổng mức đầu tƣ: 95 tỷ đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách trung ương, 

trong đó: 

a) Chuẩn bị đầu tư n m 2020: Vốn ngân sách tỉnh: 0,5 tỷ đồng; 

b) Thực hiện đầu tư từ n m 2021-2024: Vốn ngân sách trung ương: 94,5 tỷ đồng.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Tân Thịnh và x  Hòa Bình, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ n m 2021 - 2024.  

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công). 

9. Các nội dung khác: 

- Diện t ch s  dụng đ t dự kiến: Khoảng 2,9 ha. 

- Hình thức đầu tư: Cải tạo, s a chữa. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
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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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 

 

  



146                                CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 15-03-2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 381/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

Đƣờng từ Quốc lộ 6 đến khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lƣơng Sơn 

 

 

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 Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Nghị quyết số 310/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 152/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Đường từ Quốc lộ 6 đến khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; báo 
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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 Đường từ Quốc lộ 6 đến khu 

công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn do Uỷ ban nhân dân huyện Lương 

Sơn quản lý dự án, với nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm nâng cao khả n ng kết nối từ khu 

công nghiệp Nhuận Trạch với Quốc lộ 6, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đô thị thị tr n Lương Sơn, nâng cao hiệu quả s  dụng quỹ đ t hai bên 

tuyến đường từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - x  hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tƣ 

a) Công trình đường giao thông: Xây dựng tuyến đường với chiều dài 

khoảng 2,5km, điểm đầu giao với Quốc lộ 6 tại Km39+900, thuộc địa phận thị 

tr n Lương Sơn, điểm cuối nối với khu công nghiệp Nhuận Trạch thuộc địa 

phận x  Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.  Thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị 

- đường phố gom (TCXDVN 104:2007) với các chỉ tiêu kỹ thuật ch nh như sau: 

- Tốc độ thiết kế: Vtk = 50km/h. 

- Chiều rộng nền đường: Bnền = 30m. 

- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 2×7,5 = 15m (mỗi chiều lưu thông bố tr  

tối thiểu 2 làn xe). 

- Chiều rộng hè đường: Bhè = 2×6 = 12m. 
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- Chiều rộng dải phân cách: BDPC = 3m. 

- Kết c u mặt đường: Bê tông nhựa. 

b) Công trình vượt dòng: Xây dựng mới 01 cầu qua sông Bùi, tải trọng 

thiết kế HL-93, kết c u bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. 

Khẩu độ đảm bảo theo t nh toán thủy v n. 

c) Hệ thống thoát nước, tuy nen kỹ thuật: Thiết kế đồng bộ hệ thống thoát 

nước mưa, thoát nước thải, tuy nen kỹ thuật theo quy hoạch. 

d) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng xây dựng tại 

những đoạn qua khu dân cư theo quy hoạch được duyệt.  

đ) Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống vạch sơn, biển báo, 

cọc tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu 

đường bộ. 

3. Loại, nhóm dự án: Công trình giao thông, nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ: 270 tỷ đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng) 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh n m 2020 

(chuẩn bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 

5.1. Vốn ngân sách trung ương là 243 tỷ đồng;  

5.2. Vốn ngân sách tỉnh là 27 tỷ  đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: x  Nhuận Trạch; Thị tr n Lương Sơn, huyện 

Lương Sơn. 

7. Thời gian thực hiện: Từ n m 2021-2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 48 tháng (Kể từ ngày khởi công). 
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9. Các nội dung khác: 

a) Diện t ch s  dụng đ t dự kiến: Khoảng 9,2ha. 

b) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

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 đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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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: 383/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

      

NGHỊ QUYẾT  

Về Kế hoạch đầu tƣ công năm 2021, tỉnh 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021; 

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

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

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 

2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 

Nghị quyết số 310/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; 
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Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm 

tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quyết định về Kế hoạch đầu tư công n m 2021 tỉnh Hòa Bình, 

vốn đầu tư trong cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do địa 

phương quản lý, như sau: 

1. Tổng số vốn đầu tƣ trong cân đối ngân sách tỉnh và vốn đầu tƣ 

khác năm 2021: 2.459.390 triệu đồng. Phương án phân bổ cụ thể như sau: 

1.1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: 1.672.350 triệu đồng. Phương án phân bổ cụ 

thể: 

a) Bố tr  vốn hoàn trả nợ xây dựng cơ bản (các dự án chưa có trong kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đ  hoàn thành, còn thiếu vốn): 927 triệu đồng. 

b) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025: 

576.588 triệu đồng. 

c) Đối ứng dự án ODA: 141.197 triệu đồng. 

d) Đối ứng dự án s  dụng vốn NSTW: 59.932 triệu đồng. 

đ) Chi đầu tư khác: 400.252 triệu đồng. 

e) Khởi công mới n m 2021: 475.454 triệu đồng. 

g) Chuẩn bị đầu tư: 18.000 triệu đồng. 

1.2. Vốn bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện: 173.000 triệu đồng. 

Phương án phân bổ cụ thể: 
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a) Huyện Đà Bắc: 19.000 triệu đồng; 

b) Huyện Cao Phong: 12.900 triệu đồng; 

c) Huyện Tân Lạc: 16.800 triệu đồng; 

d) Huyện Lạc Sơn: 21.300 triệu đồng; 

đ) Huyện Yên Thủy: 12.900 triệu đồng; 

g) Huyện Lạc Thủy: 16.900 triệu đồng; 

h) Huyện Lương Sơn: 17.300 triệu đồng; 

i) Huyện Kim Bôi: 19.200 triệu đồng; 

k) Huyện Mai Châu: 15.900 triệu đồng; 

l) Thành phố Hòa Bình: 20.800 triệu đồng. 

1.3. Vốn điều tiết cho ngân sách huyện; vốn dự phòng tăng thu so với 

dự toán Thủ tướng Chính phủ giao: 614.040 triệu đồng, cụ thể: 

a) Nguồn vốn thu s  dụng đ t điều tiết cho ngân sách huyện là: 560.000 

triệu đồng; 

b) Ghi thu, chi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và 

các chi ph  khác có liên quan đến thu tiền s  dụng đ t: 50.000 triệu đồng; 

c) Dự phòng t ng thu so với dự toán Thủ tướng Ch nh phủ giao là: 4.040 

triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu 02, 2.1 đính kèm nghị quyết). 

Điều 2. Ghi nhận Kế hoạch đầu tư công n m 2021 nguồn vốn ngân sách 

Trung ương, cụ thể như sau: 
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1. Tổng số kế hoạch vốn năm 2021 là: 1.626.911 triệu đồng, phân bổ cụ 

thể: 

1.1. Vốn trong nước: 895.290 triệu đồng. 

a) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025: 

411.709 triệu đồng, trong đó thu hồi vốn ứng trước: 26.200 triệu đồng. 

b) Dự án khởi công mới: 215.000 triệu đồng. 

c) Chuẩn bị đầu tư: 21.061 triệu đồng. 

d)  Đối ứng ODA: 50.520 triệu đồng. 

đ) Đề án phát triển kinh tế x  hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa 

Bình: 197.000 triệu đồng. 

1.2. Vốn nước ngoài: 731.621 triệu đồng. 

(Chi tiết theo các biểu 03, 04 đính kèm). 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1.  Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của 

pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về t nh ch nh xác của số liệu bố tr  vốn Kế 

hoạch đầu tư công n m 2021 theo quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn nước 

ngoài, vốn ngân sách tỉnh chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn n m 2021 thì Ủy 

ban nhân dân tỉnh dự kiến phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án và báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.  



154                                CÔNG BÁO/Số 19 + 20/Ngày 15-03-2021 

 

c) Trường hợp quyết định giao vốn của Thủ tướng Ch nh phủ số liệu về nguồn 

vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn nước ngoài có khác so với Kế 

hoạch vốn giao tại Nghị quyết này thì Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, quyết 

định điều chỉnh chi tiết vốn cho từng dự án đảm bảo phù hợp theo quyết định giao 

vốn của Thủ tướng Ch nh phủ. Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung điều 

chỉnh vốn cho từng dự án tại kỳ họp gần nh t.  

d) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phân bổ chi tiết, quản lý thực hiện nguồn vốn 

bổ sung có mục tiêu cho c p huyện theo quy định của pháp luật và báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nh t.  

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 đ  được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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