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NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị kéo dài  

(Km55+240 - Km57+230/QL4B) và Khu đô thị phía Đông 2 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ BẢY 

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; 

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; 

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị kéo 

dài (Km55+240 - Km57+230/QL4B) và Khu đô thị phía Đông 2; báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị kéo dài 

(Km55+240 - Km57+230/QL4B) và Khu đô thị phía Đông 2 do Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập làm chủ đầu tư (Tên trong Nghị quyết số 

43/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 là: Xây dựng mới đường kết nối Khu đô thị Phía 

Đông (Km55+240 QL4B) - Khe Mạ (Km57+130 QL4B) và Hạ tầng kỹ thuật 

Khu đô thị phía Đông 2, thị trấn Đình Lập), với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư 

Tuyến đường nội thị kéo dài kết nối giao thông trong khu vực trung tâm thị 

trấn tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, liên hoàn, góp phần chỉnh trang 

đô thị, thúc đẩy phát triển khu vực thị trấn Đình Lập, tạo nguồn lực phát triển đô 

thị; đồng thời, Khu đô thị phía Đông 2 tạo thêm quỹ đất ở tái định cư tại chỗ, tái 

định cư một số dự án khác trên địa bàn huyện, nhằm xây dựng bộ mặt đô thị và 

củng cố vững chắc các tiêu chí về đô thị loại V. 

2. Quy mô đầu tư  

a) Tuyến đường nội thị kéo dài (toàn tuyến dài 1,99km) 

- Chiều dài thực hiện là 900m (giai đoạn 1). 

- Tốc độ thiết kế: Vtk= 40km/h.   

- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 6%; 
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- Mặt cắt ngang: Bnền= 16,5m; Bmặt= 7,5m; B hành lang=2x4,5m.  

-  Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN cấp cao A1 có Eyc≥130 Mpa. 

 - Công trình thoát nước:  

+ Đối với các vị trí vượt suối lớn: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT, BTCT phù 

hợp với quy mô cấp đường. Tải trọng thiết kế: HL93, tần suất thiết kế: P= 1% . 

+ Các công trình: Cống dọc, cống ngang, thiết kế phù hợp với quy mô 

tuyến đường. 

- Xây dựng đầy đủ các công trình phụ trợ, ATGT theo quy định. 

- Dự kiến thu từ quỹ đất bên đường nội thị kéo dài (giáp với khu đô thị phía 

Đông) khoảng 3.700m2 đất dành cho đất ở, dự kiến chia được 45 lô đất ở 

b) Khu đô thị phía Đông 2. 

* Mặt bằng khu đô thị: Phạm vi mặt bằng khu đô thị dự kiến đầu tư (không 

bao gồm Tuyến đường nội thị kéo dài) là toàn bộ diện tích từ trục đường kết nối 

ở phía bắc khu đất đến giáp khu dân cư hiện hữu và trục từ đường QL4B vào 

khu đô thị, toàn bộ khu trung tâm của dự án (bao gồm cả đường kết nối) với 

tổng diện tích khoảng: 5,94 ha. Gồm các loại đất nhà ở có tổng diện tích 2,4 ha 

được chia thành đất ở liền kề gồm 8 lô đất ở liền kề với 193 ô đất; phần diện tích 

còn lại là đất giao thông, vỉa hè, đất ta luy và đất loại khác. 

* Đường nội bộ: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường nội bộ trong khu vực 

trung tâm. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị khu vực. 

- Đường nội bộ trục chính có quy mô là: 

+ Chỉ giới đường đỏ: 20,5m, mặt đường rộng 10,5m, dốc ngang 2%; hè phố 

mỗi bên rộng 5,0m, dốc 2% về phía lòng đường. 

+  Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN cấp cao A1 có Eyc≥110 Mpa. 

- Đường nội bộ trục nhánh khu vực có quy mô là: 

+ Chỉ giới đường đỏ: 13,5m, mặt đường rộng 7,5m, dốc ngang 2%; hè phố 

mỗi bên rộng 3,0m, dốc 2% về phía lòng đường. 

+  Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN cấp cao A1 có Eyc≥110 Mpa. 

- Cấp nước:  

+ Nguồn nước: Lấy từ ống nước chính của khu vực nằm trên trục đường 

QL.4B, đáp ứng tiêu chuẩn 150 lít/ người/ ngày đêm. 

+ Cấp nước phòng cháy, chữa cháy: Đảm bảo quy chuẩn, quy phạm hiện 

hành. 

- Thoát nước: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. 

+ Nước mặt được thu vào hệ thống thoát theo địa hình. 

+ Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

được thu vào hệ thống xử lý của khu tái định cư trước khi thoát ra mạng chung 

của khu vực. 

 - Cấp điện: Bố trí trạm biến áp mới có công suất phù hợp đáp ứng được 

nhu cầu điện cho toàn khu dân cư xây dựng mới, đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật hiện hành. 
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3. Nhóm dự án: Nhóm B; Công trình giao thông cấp IV. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 133.739 triệu đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ, 

bẩy trăm ba mươi chín triệu đồng).  

5. Cơ cấu nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn 

2022-2026 như sau: 

     STT        Năm Nguồn vốn ngân sách huyện (Triệu đồng) 

       1 2022 (chuẩn bị đầu tư) 15.711 

       2 2023 35.000 

       3 2024 30.000 

       4 2025 30.000 

       5 2026 23.028 

 Tổng cộng 133.739 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Đình Lập và xã Đình Lập, huyện Đình 

Lập. 

7. Thời gian thực hiện: 2023 - 2026. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết, báo 

cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện theo quy định. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám 

sát thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khoá XXI, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022./. 

Nơi nhận:  
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và ĐT, Sở Tài chính; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện, VKSND, TAND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Các CQ, ĐV, ngành, đoàn thể, KBNN  huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thuận 
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