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NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư  dự án: Khu dân cư thôn  
Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà 

                 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ BẨY  
 

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 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ - HĐND ngày 15/12/2021; Nghị quyết số 

20/NQ - HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh 
chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư thôn Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc 

Hà; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 387/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của 

UBND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư 

thôn Nậm Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà; Báo cáo thẩm tra số 79/BC -
BKTXH ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư thôn Nậm 
Khắp Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà cụ thể như sau: 

 1. Điều chỉnh giảm: 

 - Tuyến đường nội bộ: Bmặt = 7,5m; lề đường Bl = 2x4,5m = 9,0m; kết cấu 

mặt đường: Mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3kg/m2. 

 - Hệ thống thoát nước mặt đường: Thoát nước rãnh hộp 60x80 tấm đan bê tông 

cốt thép. Rãnh tam giác dùng bê tông M200 đúc sẵn dày 5cm, rộng 30cm đặt trên lớp 

vữa xi măng M100, dưới là lớp móng bê tông M150. Viên bó vỉa bằng bê tông M200 

đúc sẵn, chiều cao bó vỉa H = 18cm, rộng B = 26cm đặt trên lớp vữa xi măng M100, 

dưới là lớp móng bê tông M150. 

- Hố trồng cây xanh: Các hố trồng cây được thiết kế trên vỉa hè với kích thước 

(1.20x1.20)m được bao bằng gạch xây VXM M75# kích thước (22x10)cm trên lớp 

cát lót dày 5cm. Bố trí cách hố trồng cây với khoảng cách các hố là 5m/hố.  

- Kè bảo vệ, chống sạt lở: Kè có chiều dài L=325,7m. Chiều cao thân kè 

H=1,5m - 4,5m. Kết cấu bằng bê tông xi măng.  



- Điện sinh hoạt: Xây dựng đường dây trên không 35KV; Xây dựng trạm 

biến áp mới có công suất 250KVA-30/0,4KV; Xây dựng tổng số 0,9 km đường 

dây 0,4 KV.  

 - Cấp nước sinh hoạt: Tuyến ống dẫn nước bằng ống nhựa HDPE chôn sâu 

0,5m. Các đoạn ống qua đường chôn sâu 0,7m và có ống thép tráng kẽm lồng ngoài. 

Các vị trí chia nước bố trí hố van chia nước kích thước 0,5x0,5x0,5m. 

 - Nhà chợ chính dự kiến xây dựng với diện tích khoảng 26.500 m2 (gồm: nhà 

chợ chính, các gian bán hàng tươi sống, hàng khô, khu ngoại thất…. và hệ thống 

phòng cháy chữa cháy). 

 2. Điều chỉnh tăng: 

 -  Tăng diện tích san tạo mặt bằng khoảng 1,48 ha. 

 - Hệ thống thoát nước khu dân cư: Xây dựng hệ thống thoát nước trong khu 

vực dự án, thu gom và thoát ra tuyến suối qua các vị trí cống, cửa xả.   

 - Xây dựng tuyến kè: Nắn chỉnh suối với chiều dài khoảng 920m. 

 3. Quy mô sau điều chỉnh: 

 - San tạo mặt bằng: Diện tích san tạo mặt bằng khoảng 15,48 ha; cao độ thiết kế mặt 

bằng san nền cao hơn cao độ mép vỉa hè từ 15 đến 20cm; độ dốc ngang san nền i=0,5%; độ 

dốc dọc san nền theo độ dốc các tuyến đường giao thông; đắp nền độ chặt K=0,85. 

 - Tuyến đường nội bộ: Thi công nền đường các tuyến đường giao thông nội bộ 

theo quy hoạch với Bề rộng nền đường từ 17,5m đến 28,0m; Mặt đường chưa đầu tư 

giai đoạn này. 

 - Xây dựng tuyến kè: Nắn chỉnh suối với chiều dài khoảng 920m. 

 - Hệ thống thoát nước khu dân cư: Xây dựng hệ thống thoát nước trong khu 

vực dự án, thu gom và thoát ra tuyến suối qua các vị trí cống, cửa xả.   

 - Xây dựng đường điện 35KV đi ngầm và 1 trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV. 

- Tổng mức đầu tư: 83.000 triệu đồng (không thay đổi) 

Điều 2: Trách nhiệm và hiệu lực thi hành  

1. Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 
huyện, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa X, Kỳ họp thứ 
Bẩy (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2022./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- TT HĐND tỉnh; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Như điều 3; 
- MTTQVN huyện và các đoàn thể; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- HĐND, UBND các xã,thị trấn ; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Lưu VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 

 
 

  Nguyễn Duy Hòa 
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