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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ LÂM TRUNG THỦY 

 

Số: 128/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Trung Thủy, ngày 04 tháng 11 năm 2021                                                     

 

Tê tr×nH 

Về việc xin chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Đường Trục xã 10 (TX10) xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về việc 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ quyết định số: 07/2020/QĐ - UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

1. Mục đích đầu tư xây dựng:  

Đường Trục xã 10 (TX10) xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ để phục vụ 

đi lại, tạo điều kiện sản xuất nông nghiệp cũng như giao lưu buôn bán, nhằm đáp 

ứng yêu cầu hội nhập, phát triển, tiến tới định hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá.  

2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  

Công trình xây dựng giao thông cấp IV. Quy mô như sau: 

* Xây dựng mới 3 tuyến đường với tổng chiều dài 3.100m:  

+ Tuyến số 1 (TX10): dài 1300m. 

+ Điểm đầu: km0+30 đường Giải Phóng( Trường THPT Trần Phú)  

+ Điểm cuối giao với đường liên thôn 7 ( ngõ nhà ông Trần Văn Dần) 

+ Tuyến số 2: dài 500m. 

+ Điểm đầu tại Đ6 của tuyến 1  

+ Điểm cuối ngã 3 (ngõ nhà bà Võ Thị Tảo). 

+ Tuyến số 3 (TX28) dài 1300m. 
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+ Điểm đầu: Giao với đường Thủy Thịnh ( Sân vận động xã)  

+ Điểm cuối: Đấu nối với Cầu kênh Nhà Trào 

+ Quy mô mặt cắt ngang:  

- Nền đường: Bn = 5,00 -:- 7,00m. 

- Mặt đường: Bm = 3,50 -:- 5,50m. 

- Lề đường:  Bl = 2x0,75 m. 

- Dốc ngang mặt đường I =2%, lề đường I =4% 

* Xây dựng mới hệ thống thoát nước trên tuyến và cống BTCT tải trọng thiết 

kế H13-X60. 

3. Địa điểm xây dựng: Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

4. Tổng kinh phí (dự kiến): 11.500 triệu đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ 

năm trăm triệu đồng) 

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Lâm Trung Thủy 

6. Nguồn vốn đầu tư:  

Ngân sách các cấp hỗ trợ, ngân sách xã Lâm Trung Thủy và huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022. 

Vậy UBND xã Lâm Trung Thủy lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện 

Đức Thọ đồng ý chủ trương đầu tư để công trình nói trên sớm được đầu tư xây 

dựng đáp ứng nhu cầu thiết thực của Đảng bộ và nhân dân./. 

Nơi nhận:       

-Như kính gửi;                                                                             

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP-UBND                                                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thọ 
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