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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường
giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Căn cứ Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về
việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của
Luật Đầu tư công năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao
thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung;
Theo đề nghị của UBND huyện huyện Hà Trung tại Tờ trình số 112/TTrUBND ngày 15/6/2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh
chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2362/SKHĐTCNDV ngày 15/4/2022 và các hồ sơ liên quan) và đề nghị của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Công văn số 4897/SKHĐT-CNDV ngày 21/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp
đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung
đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số
4095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019, với những nội dung sau:
1. Điều chỉnh quy mô đầu tư được quy định tại khoản 4 Điều 1 từ “Đầu tư
cải tạo, nâng cấp 1,1km đường đảm bảo quy mô đường cấp V đồng bằng theo
TCVN 4054-2005, Bm=5,5m, Bn=7,5m; công trình cầu thiết kế cầu BTCT vĩnh
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cửu, tải trọng thiết kế HL93, tần suất thiết kế P=1%. Công trình thoát nước dọc,
ngang thiết kế bằng bê tông cốt thép” thành “Đầu tư cải tạo, nâng cấp 698,64m
đường đảm bảo quy mô đường cấp V đồng bằng theo TCVN 4054-2005,
Bm=5,5m, Bn=7,5m; công trình cầu thiết kế cầu BTCT vĩnh cửu, tải trọng thiết
kế HL93, tần suất thiết kế P=1%. Công trình thoát nước dọc, ngang thiết kế
bằng bê tông cốt thép; thảm bê tông nhựa, làm rãnh thoát nước, vỉa hè và điện
chiếu sáng đoạn 400m kết nối từ Km0+209 của tuyến chính đến giao với Quốc
lộ 217 kéo dài tại Km0+200 đảm bảo quy mô đường cấp V đồng bằng,
Bm=5,5m, Bn=7,5m”.
2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án được quy định tại khoản 5 Điều 1
từ “tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung” thành “tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung”.
3. Điều chỉnh dự kiến thời gian thực hiện được quy định tại khoản 9 Điều
1 từ “Năm 2019 - 2021” thành “Năm 2019 - 2022”.
4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4095/QĐ-UBND
ngày 09/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện Hà Trung (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê
duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo
của dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của
pháp luật.
2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và
các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao,
chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng
thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để
chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa;
Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, CN.
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