HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN
HUYỆN YỂN CHÂU

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

Sổ: 87/NQ-HĐND

Yên Châu, ngày 21 thảng 9 năm 2021

NGHỊ QUYÉT
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khỏi công mới
giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYÊN YÊN CHÂU
KHOA XXI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐE l ầ n t h ứĩ n h ấ t
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ 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 sổ 15/2021/NĐ-CP ngày 03 thảng 3 năm 2021 của
Chỉnh phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựìĩg;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 thảng 8 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Scm La về Ke hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân
sách địa phương giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định sổ 1989/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của
ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao kế hoạch vốn đâu tư công nguồn von ngân
sách địa phưcrng giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình sổ 272/TTr-UBND
ngày 10 thảng 9 năm 2021; Báo cáo thẩm tra sổ 50/BC-KTXH ngày 16 tháng 9
năm 2021 của Ban Kỉnh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ỷ kiến thảo luận
và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án khởi công mới giai đoạn
2021-2025 (đợt2) như sau:
1. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn huyện Yên Châu
2. Ngành, lĩnh vực, chưong trình sử dụng nguồn vốn đầu tư: Xây dựng
kết cấu hạ tầng (sửa chữa, nâng cấp, xây mới công trình xây dựng dân dụngI giao
thông).
3. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới các công trình hạ
tầng thiết yếu.

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương cấp
cho huyện + Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện + Nguồn đóng góp của
nhân dân + Nguôn vôn đóng góp của doanh nghiệp.
5. Tổng mửc đầu tư: 24.227,560 triệu đồng.
Trong đó:
+ Nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho huyện: 3.646 triệu đồng.
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện: 16.891,310 triệu đồng.
+ Nguồn nhân dân đóng góp: 249 triệu đồng.
+ Nguồn doanh nghiệp đóng góp: 3.441,25 triệu đồng.
6. Thời gian thưc hiên dư án: Năm 2021-2025.
o

•

•

•

7. Hình thửc đầu tư: Nhà nước đầu tư + Nhân dân đóng góp + Doanh
nghiệp đóng góp.
8. Môi trường: Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.
9. Các giải pháp tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.
10. Xácr đinh
sơ bôY hỉêu
quả đầu tư về kinh tế- xã hôi:
Các dư án đươc
•
“ T T
.
triên khai nhăm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyêt sô
69/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng lứiân dân huyện khóa XX về
thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (giai đoạn 2021-2025) và
Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
khóa XX về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
•

(Cỏ biểu sổ 01, 02 và phụ lục các dự án kèm theo)
Điều 2. Tồ chức thực hiện
1. ủ y ban nhân dân huyện tồ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hôi đồng nhân dân huyện giám sát việc thực
hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, kỳ họp chuyên
đề lần thứ nhất thộng qua ngày 21 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày
thông qua./,
Nơi nhận: J f J /
- TT HĐND, ƯBND tỉnh;
- Sờ Tư pháp, Sở KH-ĐT;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- ƯBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐ, c v VP HĐND-UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- T.inr V T TC.KU Oanh in n hàn

Tòng Thế Anh

Biểu số 01
KÉ HOẠCH ĐÀƯ T ư CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN BÒ SUNG CÂN ĐỎI PHÂN CÁP CHO HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021 của Hội đằng nhân dân huyện Yên Châu)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Quyết định dầu tư
TT

Nội dung

Chủ dầu tư

Dja điểm

Quy mô đầu (ư

TỔNG CỘNG
*

Các dự án đầu lư mới

1

Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Bác Hồ
nỏi chuyện với Nhân dân các dân tộc
huyộn Yên Châu

Ban QLDA ĐTXD

Thị trấn

Lát lại toàn bộ nền; thay hệ
Ihổng điện, nước, nhà vệ
sinh; Sơn tường rào...

2

Nhà văn hóa bản Na Đông, xã Chiềng
Khoi

Ban QLDA ĐTXD

Clũồng Kiioi

Ỉ30m2

3

Cổng chào huyện Ycn Châu

Ban QLDA ĐTXD

Sặp Vạt

So, ngày lliáng
nSm

TMDT

Ghi chú

Trong đó
NSNN

Dân góp

3.689,000

3.646,000

43,000

3.689,000

3.646,000

43,000

2.000,000

2.000,000

-

870,000

827,000

43,000

819,000

819,000

---------------- ẮL

Biểu số 02
KẾ HOẠCH ĐÀU T ư CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN THƯ TIÊN s ử DỤNG ĐÁT CÁP HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021 của HĐND huyện Yên Châu)
Quyết định đầu tư
Trong đó
TT

Nội dung

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quy mô đầu tư

Số, ngày
tháng năm

Dự án khỏi công mói giai đoạn 20212025

TMĐT

NSNN

20.538,560

16.891,310

Vốn khác
(doanh nghiệp
đóng góp)

Dân góp

206,000

1

Đầu tư cơ sờ hạ tầng khu dân cư bản Yên
Thi, xã Lỏng Phiêng, huyện Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Lóng Phiêng

Kè, đường nội bộ, khuôn
viên khu dân cư, cải tạo mặt
bằng 0,5ha

2.500,000

2.500,000

2

Nâng cấp đường Tô Pang - Mỏ Than, xã
Chiềng Pằn, huyện Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Chiềng Pằn

2km

5.000,000

1.558,750

3

Giải phóng mặt bàng khu tnmg bày và giới
thiệu nông sản huyện Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Sặp Vạt

GPMB 4000m2; hỗ trợ di
chuyển 17 phần mộ

1.500,000

1.500,000

4

Nhà văn hóa bản Chai, xã Chiềng Đông,
huyện Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Chiềng Đông

180m2

1.200,000

1.140,000

60,000

5

Nhà văn hóa bản Đin Chí, xã Chiềng
Tương, huyện Ycn Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Chiềng Tương

130m2

870,000

827,000

43,000

6

Nâng cấp đường Bó kiếng - Chi Đẩy, xã
Chiềng Hặc, huyện Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Chiềng Hặc

2km

4.687,000

4.687,000

2.711,560

2.711,560

7

Khuôn viên cây xanh khu vực đẩu cầu Yên
Châu

Ban QLDA
ĐTOD

Khuôn viên, bồn hoa; Hệ
thống điện chiếu sáng; Via
Bản Nà Khái, xã
hè; Kè đả; Thay các tấm
Sặp Vạt
đan rãnh bị hỏng; San nền
cải tạo mặt bàng

1

Ghi chú

3.441,250

3.441,250

Doanh nghiệ
đỏng góp
Đầu tư hạ tầi
tạo quỹ đất đi
giá

-

Quyết định đầu tư
Trong đỏ
Nội dung

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quy mô đầu tư

Số, ngày
tháng năm

TM ĐT

NSNN

Dân góp

Nhà văn hóa bản Huổỉ Qua, xã Viêng Lán,
huyện Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Viéng Lán

180m2

1.200,000

1.140,000

60,000

Nhà văn hóa bản Đán, xẫ Yên Sơn, huyện
Yên Châu

Ban QLDA
ĐTXD

Yên Sơn

130m2

870,000

827,000

43,000

Vốn khác
(doanh nghiệp
đóng góp)

CHỦ TỊCH

2

Ghi chú

PHỤ LỤC SỐ 01
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử
Bác Hồ nói chuyện với Nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục
tiêu đầu tư:
•
Đầu tư tu bổ khu di tích là ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp
và nguy cơ mất giá trị nguỵên gốc của khu di tích. Gìn ệiữ, chỉnh trang khu di
tích lưu niệm Bác Hồ nhàm tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục
truyền thống yêu nước và cách mạng cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn
huyện Yên Châu.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi: Nằm trong khuôn viên khu di tích Bác Hồ nói chuyện với
nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
* Cải tao vườn hoa phía ngoài khu di tích: Thay gạch lát nền một số vị
trí bị nứt vỡ phía vỉa hè, chân tường bao; trát bồ sung một sô vị trí và sơn lại bôn
hoa; sơn chống mốc chân tường bao mặt trước khu di tích.
* Cồng, tường bao:
Thay mới toàn bộ cánh cồng: Nâng cao chiều cao cánh cổng, kiến trúc cánh
cổng phải hài hòa, phù hợp với khu di tích, mầu cánh cồng theo kiêu giả gỗ.
Vệ sinh, sửa chữa trụ đá cổng, bậc tam cấp trước cổng.
Sơn lại toàn bộ tường bao quanh, cài tạo lại phần chân tường bao (Vận
dụng mầu sắc theo kiến ti'ủc khu di tích).
Sân lát lại toàn bộ sân bằng đá tự nhiên (kiểu đá không trơn trượt, d ễ vệ
sinh, quét dọn).
* Khu tưởng niệm:
Tu bổ, phục hồi 02 bia ghi thông tin về Di tích theo thiết kế ban đầu.
Sửa chữa lại toàn bộ bộ tường, lát lại những vị trí gạch ốp tường xung
quanh sân bị vỡ.
Chỉnh trang lại tượng Bác, thay mới bình sen mạ đồng, hoa sen đồng trên
bàn thờ Bác. Bổ sung đèn led xung quanh khu di tích.
Chỉnh trang lại phù điêu và phần gốm, sơn lại theo màu sắc ban đầu.
Vệ sinh, đánh bóng lại toàn bộ mái nhà tường niệm, nền khu di tích,
khung cột... khu di tích; sơn lại thanh dầm cong trên mái theo màu gỗ để đồng
bộ với kiến trúc chung.
* Cải tạo phần điện nước:

Thay mới một số thiết bị điện đã bị hư hỏng, thay mới ống gen bảo vệ dây
điện phía sau khu di tích để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
Bổ sung hệ thống phun nước tưới cây tự động.
* Cải tạo nhà vệ sinh: Thay mới một số thiết bị vệ sinh đã bị hư hỏng
* Cây xanh: Bổ sung cây xanh, cải tạo đất mới để trồng cây.
- Các hạng mục phụ trợ khác...
4. Nhóm dư án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 2.000 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng cỉĩẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương
cấp cho huyện.
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023-2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dư kiến kế hoach bố trí vốn
•

•

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Năm 2023-2025
rp Ẳ

Tông

Nguồn bổ sung cân đối
ngân sách địa phương cấp
cho huyện

Nguồn khác

2.000

0

2.000

0

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vi tham gia thưc hiên dự án được chủ đầu tư tồ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện h k v k i .f c ^ ^

PHỤ LỤC SÓ 02
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư
bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng các khu dân cư mới, góp phần tạo quỹ
đất đảm bảo phục vụ về nhà ờ tại khu vực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Dành quỹ đất đầu tư xây đựng công trình hạ tầng kỹ thuật để phát triển các khu
dân cư mới.
2. Phạm vi, địa điểm:
•

7

t

2.1. Phạm vi: Nằm trong quy hoạch tỷ lệ 1/500 được UBND huyện phê duyệt
2.2. Địa điểm: Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Đầu tư xây dựng các hạng mục: San nền, kè, đường nội bộ, khuôn viên
khu dân cư, cải tạo mặt bằng với diện tích khoảng 0,5ha.
4. Nhóm dự án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 2.500 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỳ, năm
trăm triệu đồng chẵn)
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giap.
9. Dư kiến kế hoach bố trí vốn
•

•

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Nguồn bổ sung cân đối
ngân sách địa phương cấp
cho huyện

Nguồn khác

Năm 2023-2025

2.500

0

Tổng

2.500

0

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện. ( P ^

- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC SÓ 03
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Tô Pang - Mỏ Than,
xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng nâng cấp đường Tô Pang - Mỏ Than, xã Chiềng Pằn, huyện
Yên Châu nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện
thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hoá, phát triển
kinh kê - xã hội, thúc đây chuyên dịch cơ câu kinh tê, hỉnh thành mạng lưới giao
thông trong khu vực theo quy hoạch.
2. Phạm vi, địa điểm:
•

J

ĩ

2.1. Phạm vi:
- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với đường bê tông bản Tô Pang, xã Chiềng Pằn,
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
- Điểm cuối tuyến: Đấu nổi với đường bê tông đi bản Tắt Héo, xã Chiềng
Pằn, huyện Yên Châu, tinh Sơn La.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014)
có châm trước, với các chỉ tiêu kỷ thuật như sau:
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 2 Km;
- Tốc độ thiết kế: Vtk = 20Km/h;
- Be rộng mặt đường: Bm= 3,5m + w .
- Bề rộng nền đường: Bn = 5,Om + w (Không kể rãnh dọc).
- Độ dốc dọc tối đa Imax = 10%; châm trước Iđb = 17%.
- Mặt đường: Mặt đường Bê tông xi măng dày 18cm.
- Các công trình trên tuyến: Kè taluy âm; Rãnh gia cố bê tông xi măng;
Công trình thoát nước...
- Công trình thiết kế vĩnh cửu, khổ công trình theo bề rộng nền đường.
- Hệ thống ATGT: Xây dựng hoàn chỉnh hệ cọc tiêu, biển báo trên tuyến
theo Quy chuẩn Quốc gia về biển báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT
4. Nhóm dự án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 5.000 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng
chẵn), ị ^

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện 1.558,750
triệu đồng; Nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp 3.441,25 triệu đồng.
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dư kiến kế hoach bố trí vốn
•

•

ĐVT: Triệu đồng
Nguồn khác
Năm

Nguồn thu tiền sử dụng
đất cấp huyện

(Vốn doanh nghiệp
đóng góp)

Năm 2023-2025

1.558,75

3.441,25

Tông

1.558,75

3.441,25

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC SÓ 04
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:
Giải phóng mặt bằng khu trưng bày và giói thiệu nông sản huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Muc tiêu đầu tư:
Nhằm tạo quỹ đất để xây dựng Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông
sản của huyện Yên Châu.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi: Trong ranh giới quy hoạch dự án Khu trưng bày và giới thiệu
sản phẩn nông sản huyện.
2.2. Địa điểm: Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Giải phóng mặt bằng với diện tích 4.000 m2. Bồi thường đất và các khoản
hỗ trợ; Bồi thường cây cối hoa màu trên đất. Hỗ trợ di chuyển 17 phần mộ (11
phần mộ xây + 06 phần mộ đắt)
4. Nhóm dự án: Nhóm c .
5. Tổng mửc đầu tư dự án: 1.500 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm
trăm triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện 1.500 triệu
đồng.
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dư kiến kế hoach bố trí vốn
•

•

ĐVT: Triệu đồng
Năm

Nguôn thu tiên sử dụng đât
cấp huyện

Nguồn khác

Năm 2023-2025

1.500

0

Tổng

1.500

0

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC SÓ 05
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Chai,
xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết so 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa bản Chai, xã Chiềng Đông,
huyện Yên Châu, để tăng cường cơ sở vật chất cho bản Chai nói riêng, xã
Chiềng Đông nói chung, đáp ứng nhu cầu hội họp, phổ biến kiến thức pháp luật,
sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hoá, văn nghệ, nâng cao chất lượng đời sống
tinh thần cho nhân dân trong bản, xã.
2. Phạm
vi,' địa
•
í điểm:
2.1. Phạm vi: Nằm trong khuôn viên quy hoạch nhà văn hóa bản Chai, xã
Chiềng Đông, huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng được thiết kế gồm 5 gian; bước gian
4,2m; nhịp nhà 6m; hành lang l,8m. Diện tích sử dụng 180 m2; Với giải pháp
móng bó xây đá hộc vữa xi măng mác 75#, móng bó bậc sân khâu xây gạch chỉ
vữa xi măng mác 50#. Móng cột hiên bê tông cốt thép mác 200#. Giằng móng
bê tông cốt thép mác 200# kích thước 220x200, cột bê tông cốt thép mác 200#
kích thước 220x220. Tường bao che xây gạch vữa xi măng mác 50# dày
llOmm. Nen nhà đổ bê tông đá 4x6 mác 100# dày lOOmm, lát gạch Ceramic
500x500. Bậc tam cấp xây gạch chỉ vữa xi măng mác 50#, lát gạch chống trơn
mầu đỏ. Kèo được gia công bằng thép hình kích thước 100x50x3. Xà gồ thép
dập C80x40xl,6. Liên kết các chi tiết lắp ghép bàng bu lông, các kết cấu thép
sau khi gia công xong được làm sạch, sơn 1 lớp lót bằng sơn chống ri và 2 lớp
phủ. Mái lợp tôn 3 lớp chống nóng dày 0,4mm; cửa đi, cửa sổ bằng cửa thép hộp
sơn tĩnh điện, pa nô kính dày 5mm.
Các hạng mục phụ trợ: nhà vệ sinh, sân, cổng...
4. Nhóm dư án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 1.200 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai
trăm triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện số tiền
khoảng 1.140 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 60 triệu đồng
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng
Năm

Nhân dân đóng

Nguồn thu tiền sử dụng đất
Cấp huyện

góp

Năm 2023-2025

1.140

60

Tổng

1.140

60

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện h à n h .^ CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC SÓ 06
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Đin Chí,
xã Chiềng Tưcmg, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân hưyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa bản Đin Chí, xã Chiềng Tương,
huyện Yên Châu, để táng cường cơ sở vật chất cho bàn Đin Chí nói riêng, xã
Chiềng Tương nói chung, đáp ứng nhu cầu hội họp, phổ biến kiến thức pháp
luật, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hoá, văn nghệ, nâng cao chất lượng đời
sống tinh thần cho nhân dân trong bản, xã.
2. Phạm vi, địa điểm: ,
•
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2.1. Phạm vi: Nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa bản Đin Chí, xã Chiềng
Tương, huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng được thiết kế với diện tích sử dụng
130m2. Với giải pháp móng bó xây đá hộc vữa xi măng mác 75#, móng bó bậc
sân khấu xây gạch chỉ vữa xi măng mác 50#. Móng cột hiên bê tông cốt thép
mác 200#. Giằng móng bê tông cốt thép mác 200# kích thước 220x200, cột bê
tông cốt thép mác 200# kích thước 220x220. Tường bao che xây gạch vữa xi
măng mác 50# dày 110mm. Nền nhà đồ bê tông đá 4x6 mác 100# dày lOOmrn,
lát gạch Ceramic 500x500. Bậc tam cấp xây gạch chỉ vữa xi măng mác 50#, lát
gạch chống trơn mầu đỏ. Kèo được gia công bằng thép hình kích thước
100x50x3. Xà gồ thép dập C80x40xl,6. Liên kết các chi tiêt lắp ghép bằng bu
lông, các kết cấu thép sau khi gia công xong được làm sạch, sơn 1 lớp lót bằng
sơn chống rỉ và 2 lóp phủ. Mái lợp tôn 3 lóp chống nóng dày 0,4mm; cửa đi, cửa
sổ bằng cửa thép hộp sơn tĩnh điện, pa nô kính dày 5mm.
Các hạng mục phù trợ: nhà vệ sinh, sân, cổng...
4. Nhóm dư án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 870 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy
mươi triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụnẸ đất cấp huyện, số tiền
khoảng 827 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 43 triệu đong.
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí Y ố n p ^

ĐVT: Triệu đồng
Năm
Năm 2023-2025
r r iẢ

Tông

Nguồn thu tiền sử dụng đất
cấp huyện

Nhân dân đóng
góp

827

43

827

43

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dằn huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực thecrquy định hiện h à n h .£ ^ ^

PHỤ LỤC SỐ 07
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Bó kiếng - Chi Đảy,
xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng Nâng cấp đường Bó Kiếng - Chi Đảy, xã Chiềng Hặc, huyện
Yên Châu nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện
thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hoá, phát ừiển
kinh kế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành mạng lưới giao
thông ữong khu vực theo quy hoạch.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi:
Điểm đầu tuyến: Tại bản Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc (Đấu nối với đường
bê tông Hang Hóc - Bó Kiếng, xã Chiềng Hặc).
- Điểm cuối tuyến: Bản Chi Đảy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B-GTNT (TCVN 10380:2014)
có châm trước, với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
- Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 2,0 Km;
- Tốc độ thiết kế: Vtk = 20Km/h;
- Bề rộng mặt đường: Bm= 3,5m + w .
- Bề rộng nền đường: Bn = 5,0m + w (Không kể rãnh dọc).
- Độ dốc dọc tối đa Imax = 10%; châm trước Iđb —17%.
- Mặt đường: Mặt đường Bê tông xi măng mác 250# dày 18cm.
- Các công ừình trên tuyến: Kè taluy âm; Rãnh gia cố; Công trình thoát
nước...
- Công trình thiết kế vĩnh cừu, khổ công trình theo bề rộng nền đường.
- Hệ thống ATGT: Xây dựng hoàn chỉnh hệ cọc tiêu, biển báo trên tuyến
theo Quy chuẩn Quốc gia về biển báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT
4. Nhóm dự án: Nhóm c .
5. Tổng mức đầu tư dự án: 4.687 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu
trăm tảm mươi bảy triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện số tiền
khoảng 4.687 triệu đồng.
7. Thòi gỉan thực hiện: Năm 2023 -2025

8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dư• kiến kế hoach
bố trí vén
•
ĐVT: Triệu đồng
Năm
Năm 2023-2025
rp Ả

Tông

Nguồn thu tiền sử dụng đất
cấp huyện

Nguồn khác

4.687

0

4.687

0

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện h à n h .£ ^

PHỤ LỤC SÓ 08
Phê duyêt chủ trương đầu tư dự án:
Khuôn viên cây xanh khu vực đầu cầu Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết sổ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Cháu)
1. Muc tiêu đầu tư:
Xây dựng khuôn viên cây xanh đầu cầu Yên Châu nhàm chỉnh trang đô
thị, tạo điều kiện cho nhân dân có khu vui chơi, thể dục thể thao rèn luyện sức
khỏe, tạo cảnh môi trường xanh - sạch - đẹp khu vực đầu thị ừấn Yên Châu.
2. Phạm vi, địa điểm:
•
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2.1. Phạm vi: Trong phạm vi ranh giới quy hoạch khu vực khuôn viên cây
xanh đã được ủ y ban nhân dân huyện phê duyệt
2.2. Địa điểm: Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
- Khuôn viên, bồn hoa: Khuôn viên xung quanh, bồn hoa xây gạch chỉ
tường 220, VXM mác 50#, tường ốp gạch thẻ, mặt bồn hoa ốp đá nhân tạo dày
2cm. Nền đồ bê tông đá 1x2 mác 150# dày 10cm, mặt nền lát gạch Tezazzo KT
400x400. Xung quanh khuôn viên có gắn các cột xích sắt trang trí.
- Hệ thống điện chiếu sáng: Lắp đặt cột đèn chùm, đèn nấm trang trí trong
khuôn viên.
- Vỉa hè: Vỉa hè phía ngoài khuôn viên lát gạch blok lục giác màu đỏ có
đệm cát phía dưới.
- Kè đá: Xây kè đá hộc VXM mác 100# phía giáp suối để bảo vệ các vị trí
xung yếu.
- Thay các tấm đan rãnh bị hỏng.
- San nền cải tạo mặt bằng.
4. Nhóm dự án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 2.711,56 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ,
bảy trâm ĩnười một triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện số tiền khoảng
2.711,56 triệu đồng.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí v ố n ^ ^

ĐVT: Triệu đồng
Năm

Nguồn thu tiền sử dụng đất
cấp huyện

Nguồn khác

Năm 2023-2025

2.711,56

0

Tông

2.711,56

0

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện h à n h .^ ^

PHỤ LỤC SỔ 09
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:
Nhà văn hóa bản Huỗi Qua, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết sỗ 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa bản Huổi Qua, xã Viêng Lán,
huyện Yên Châu, để táng cường cơ sờ vật chất cho bản Huổi Qua nói riêng, xã
Viêng Lán nói chung, đáp ứng nhu cầu hội họp, phổ biến kiến thức pháp luật,
sinh hoạt cộng đồng, giao lưu ván hoá, văn nghệ, nâng cao chất lượng đời sống
tinh thần cho nhân dân trong bản, xã.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi: Nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa bản Huồi Qua, xã
Viêng Lán, huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng được thiết kế gồm 5 gian; bước gian
4,2m; nhịp nhà 6m; hành lang l,8m. Diện tích sử dụng 180 m2. Với giải pháp
móng bó xây đá hộc vữa xi măng mác 75#, móng bó bậc sân khâu xâỵ gạch chỉ
vữa xi măng mác 50#. Móng cột hiên bê tông côt thép mác 200#. Giăng móng
bê tông cốt thép mác 200# kích thước 220x200, cột bê tông cốt thép mác 200#
kích thước 220x220. Tường bao che xây gạch vữa xi măng mác 50# dày
110mm. Nền nhà đồ bê tông đá 4x6 mác 100# dày 100mm, lát gạch Ceramic
500x500. Bậc tam cấp xây aạch chỉ vữa xi măng mác 50#, lát gạch chống trơn
mầu đỏ. Kèo được gia công bằng thép hình kích thước 100x50x3. Xà gồ thép
dập C80x40xl,6. Liên kết các chi tiết lắp ghép bằng bu lông, các kết cấu thép
sau khi gia công xong được làm sạch, sơn 1 lớp lót bằng sơn chống ri và 2 lớp
phủ. Mái lợp tôn 3 lớp chổng nóng dày 0,4mm; cửa đi, cửa sổ bằng cửa thép hộp
sơn tĩnh điện, pa nô kính dày 5mm.
Các hạng mục phụ trợ: nhà vệ sinh, sân, cổng...
4. Nhóm dư án: Nhóm c.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 1.200 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai
trăm triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện, số tiền
khoảng 1.140 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 60 triệu đồng
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2022 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2022 hoặc theo kế hoạch vốn giao.

9. Dư• kiến kế hoach
• bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng
Năm

Nguồn thu tiền sử dụng đất
cấp huyện

Nhân dân đóng
góp

Năm 2022-2025

1.140

60

Ẫ
Tông

1.140

60

rr^

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện h àn h ý /^

PHỤ LỤC SÓ 10
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:
Nhà văn hóa bản Đán, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa bản Đán, xã Yên Sơn, huyện
Yên Châu, để tăng cường cơ sờ vật chất cho bản Đán nói riêng, xã Yên Sơn nói
chung, đáp ứng nhu cầu hội họp, phổ biến kiến thức pháp luật, sinh hoạt cộng
đồng, giao lưu văn hoá, văn nghệ, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho
nhân dân trong bản, xã.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi: Nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa bản Đán, xã Yên Sơn,
huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng được thiết kế với diện tích sử dụng
130m2. Với giải pháp móng bó xây đá hộc vữa xi mãng mác 75#, móng bó bậc
sân khâu xây gạch chỉ vữa xi măng mác 50#. Móng cột hiên bê tông côt thép
mác 200#. Giằng móng bê tông cốt thép mác 200# kích thước 220x200, cột bê
tông cốt thép mác 200# kích thước 220x220. Tường bao che xây gạch vữa xi
măng mác 50# dày 110mm. Nền nhà đổ bê tông đá 4x6 mác 100# dày 100mm,
lát gạch Ceramic 500x500. Bậc tam cấp xây gạch chỉ vữa xi măng mác 50#, lát
gạch chống ươn mầu đỏ. Kèo được gia công bằng thép hình kích thước
100x50x3. Xà gồ thép dập C80x40xl,6. Liên kết các chi tiêt lắp ghép bằng bu
lông, các kết cấu thép sau khi gia công xong được làm sạch, sơn 1 lớp lót bằng
sơn chống rỉ và 2 lớp phủ. Mái lợp tôn 3 lớp chông nóng dày 0,4mm; cửa đi, cửa
sổ bằng cửa thép hộp sơn tĩnh điện, pa nô kính dày 5mm.
Các hạng mục phù trợ: nhà vệ sinh, sân, cổng...
4. Nhóm dư án: Nhóm c .
5. Tổng mức đầu tư dự án: 870 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy
mươi triệu đòng chan).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụnẸ đất cấp huyện, số tiền
khoảng 827 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 43 triệu đong
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.

9. Dư• kiến kế hoach
• bố trí vốn

ĐVT: Triệu đồng
Năm
Năm 2023-2025
r»-( X.

Tong

Nguồn thu tiền sử dụng đất
cấp huyện

Nhân dẫn đóng
góp

827

43

827

43

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đàm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC SỎ 11
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:
Nhà văn hóa bản Na Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết so 87/NQ-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa bản Na Đông, xã Chiềng Khoi,
huyện Yên Châu, để tăng cường cơ sở vật chất cho bản Na Đông nói riêng, xã
Chiềng Khoi nói chung, đáp ứng nhu cầu hội họp, phổ biến kiến thức pháp luật,
sinh hoạt cộng đồng, giao lun văn hoá, văn nghệ, nâng cao chất lượng đời sống
tinh thần cho nhân dân trong bản, xã.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi: Nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa bản Na Đông, xã
Chiềng Khoi, huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Quy mô đầu tư
Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng được thiết kế với diện tích sử dụng
130m2. Với giải pháp móng bó xây đá hộc vữa xi măng mác 75#, móng bó bậc
sân khấu xây gạch chi vữa xi măng mác 50#. Móng cột hiên bê tông cốt thép
mác 200#. Giằng móng bê tông cốt thép mác 200# kích thước 220x200, cột bê
tông cốt thép mác 200# kích thước 220x220. Tường bao che xây gạch vữa xi
măng mác 50# dày llOmm. Nền nhà đổ bê tông đá 4x6 mác 100# dày 100mm,
lát gạch Ceramic 500x500. Bậc tam cấp xây gạch chỉ vữa xi măng mác 50#, lát
gạch chống trơn mầu đỏ. Kèo được gia công bằng thép hình kích thước
100x50x3. Xà gồ thép dập C80x40xl,6. Liên kết các chi tiết lắp ghép bằng bu
lông, các kết cấu thép sau khi gia công xong được làm sạch, sơn 1 lớp lót bằng
sơn chống rỉ và 2 lớp phủ. Mái lợp tôn 3 lóp chống nóng dày 0,4mm; cửa đi, cửa
sổ bằng cửa thép hộp sơn tĩnh điện, pa nô kính dày 5mm.
Các hạng mục phù trợ: nhà vệ sinh, sân, cổng,...
4. Nhóm dư án: Nhóm c.
5. Tổng mửc đầu tư dự án: 870 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy
mươi triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương cấp
cho huyện, sô tiền khoảng 827 triệu đồng; Nhân dân đóng góp: 43 triệu đồng
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2023 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dự kiến kế hoạch bố trí v ố n ^ -

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Năm 2023-2025
np Ẳ

Tông

Nguồn bổ sung cân đối
ngân sách địa phương cấp
cho huyện

Nhân dân đóng
góp

827

43

827

43

10. Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:
- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.£/^
CHỦ TICH

PHỤ LỤC SỐ 12
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: cổng chào huyện Yên Châu
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21 tháng 9 năm 2021
của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu)
1. Mục tiêu đầu tư:
Tạo công trình điểm nhấn đô thị nhằm từng bước chỉnh trang đô thị, đồng
thời tạo sự khang trang, lịch sự tại cửa ngõ vào huyện.
2. Phạm vi, địa điểm:
2.1. Phạm vi: Thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.
2.2. Địa điểm: Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.
3. Quy mô đầu tư
- Cổng chào được thiết kế như sau: Hệ thống khung kết cấu chính sừ dụng
thép ống liên kết hàn tạo thành khung kèo không gian nâng đỡ các chi tiết trang
trí bằng Alumium và các hệ thống cờ, đèn trang trí, biên chữ w .... Công trình
cổng chào có chiều rộng thông thủy khoảng 16,2m (bao gồm cà phần aỉumium
bao ngoài chân cột). Chiêu cao thông thủy khoảng 6,Om (tỉnh từ mặt vỉa hè) đê
đảm bảo các quỵ định về an toàn giao thông đường bộ khác cũng như phù hợp
với quy mô chiều ngang và tỷ lệ kiến trúc. Phần rìa phía ngoài kéo dài ra hai
bên, bao gồm cả các phần trang trí không vượt quá 3,5m (tính từ mép ngoài cột).
- Phần đế móng đổ bể tông toàn khối có cấp độ bền chịu nén B15 (tưomg
đưomg mác 200#). cốt thép sử dụng trong bê tông có đường kính lớn hơn hoặc
bàng D10 sử dụng nhóm thép mác CB300-V, cốt thép có đường kính nhỏ hơn
D10 sử dụng nhóm thép CB240-T.
- Toàn bộ khung thép cổng chào được sử dụng thép CCT34 hoặc tương
đương, cột cồng chào được liên kết vói móng bằng hệ thống bu lông chờ đặt sẵn
khi thi công móng, toàn bộ hệ thông khung thép được sử dụng liên kêt hàn,
chiều cao và chiều dài đường hàn, chất lượng mối hàn phải đảm bảo các yêu cầu
kỷ thuật và tiêu chuẩn hiện hành. Ngoài ra, cần đáp ứng các tiêu chí thẩm mỹ,
bền vững, phù hợp các quy định về xây dựng liên quan khác.
- Kè chắn đất: Tại vị trí giáp suối ở 2 bên cổng chào được xây dựng kè
chắn đất để bảo vệ móng cổng chào chống sạt lở. Kè chắn đất được xây dựng
bằng đá hộc vữa xi măng mác 100#, thân kè cao 2.5m, phần móng cao lm, đáy
kè được đệm cát đen tưới ẩm đầm chặt dày 5cm.
- Do vị trí đào móng cổng chào nằm trong phạm vi rãnh thoát nước đã có, do
đó sau khi xây dựng hoàn thiện móng cổng chào thì đoạn rãnh này sẽ được xây
dựng lại để đảm bào việc thoát nước. Tường rãnh được xây gạch vữa xi măng mác
75# dày 220, đáy rãnh được đệm bê tông đá 2x4 mác 150# dày 15cm, tấm đan rãnh

được đổ bê tông cốt thép mác 200#, kích thước tấm đan là 164x107x15cm. Tổng
chiều dài rãnh thoát nước được xây dựng lại là 8,56m.
4. Nhóm dư án: Nhóm c .
5. Tổng mửc đầu tư dự án: 819 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười
chín triệu đồng chẵn).
6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương cấp
cho huyện, số tiền khoảng 819 triệu đồng;
7. Thòi gian thực hiện: Năm 2022 -2025
8. Tiến độ thực hiện: Năm 2022 hoặc theo kế hoạch vốn giao.
9. Dư kiến kế hoach bố trí vốn
•

•

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Nguồn bỗ sung cân đối
ngân sách địa phương cấp
cho huyện

Nguồn khác

Năm 2022-2025

819

0

Tổng

819

0

10.

Cơ chế, giải pháp, chính sách thực hiện:

- Cơ quan quyết định đầu tư: ủ y ban nhân dân huyện.
- Chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án được chủ đầu tư tổ chức lựa chọn
đảm bảo năng lực theo quy định hiện hành.

