HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN MÔ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05 /NQ-HĐND

Yên Mô, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư dự án xử lý đê hữu sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ
đến Cầu Nuốn, xã Yên Từ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
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 139/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý đê hữu sông
Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuốn, xã Yên Từ; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Xã hội; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý đê hữu sông Ghềnh,
đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuốn, xã Yên Từ do Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện quản lý dự án với các nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
Xử lý đê hữu sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuốn, xã Yên Từ.
nhằm mục tiêu bảo vệ đời sống nhân dân, an toàn sản xuất và các kết cấu hạ
tầng cho huyện Yên Mô; đồng thời chủ động trong phòng, chống thiên tai đảm
bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.
2. Quy mô đầu tư
Xử lý đê hữu sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuốn, xã Yên Từ,
huyện Yên Mô có chiều dài khoảng L = 0,95km.
a. Xác định thông số kỹ thuật:
a.1. Xác định cao trình đỉnh đê thiết kế.
- Theo “Quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều các tuyến sông có
đê nội vùng - tỉnh Ninh Bình”, cao trình mặt đê hữu sông Ghềnh là (+3,50).
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- Căn cứ theo cao trình mặt đê hiện trạng đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuốn
từ (+2,40) đến (+3,07).
Do vậy chọn cao trình mặt đê thiết kế từ cống Gõ đến cầu Nuốn (+3,50).
a.2. Xác định chiều rộng mặt đê.
Theo “Quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều các tuyến sông có đê
nội vùng - tỉnh Ninh Bình”, chọn chiều rộng nâng cấp mặt đê là Btk = 5,00(m)
trong đó chiều rộng phần gia cố mặt Bm = 3,50(m). Hệ số mái đê m = 2,00.
b. Quy mô công trình:
Xử lý đê hữu sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuốn, xã Yên Từ,
huyện Yên Mô có chiều dài khoảng L = 0,95 km, bao gồm các hạng mục:
b.1. Đắp áp trúc hoàn thiện mặt cắt đê theo quy hoạch:
- Đắp áp trúc hoàn thiện mặt đê theo quy hoạch trên cơ sở tuyến đê hiện
trạng đạt mặt cắt thiết kế bằng đất đắp K = 0,90; với chiều rộng mặt đê Btk =
5,00(m). Trong đó:
- Hệ số mái đê m = 2,00.
- Cao trình mặt đê: (+3,50) (sau gia cố mặt).
b.2. Gia cố mái đê phía sông:
Kè gia cố chống sạt lở mái đê phía sông có tổng chiều dài 0,95 km với kết
cấu bằng đá hộc xây VXM, dưới lót đá dăm. Chân khay kè bằng móng đá xây
VXM, dưới lót đá dăm. Xử lý nền móng chân khay kè bằng cọc tre.
b.3. Gia cố mặt đê kết hợp giao thông:
Gia cố mặt đê đoạn từ cống Gõ đến cầu Nuốn kết hợp giao thông trên cơ sở mặt
đê bằng bê tông xi măng, có bề rộng nền thiết kế Btk = 5,00(m) với chiều rộng
gia cố mặt Bm = 3,50(m). Kết cấu mặt đê theo chiều từ trên xuống: lớp bê tông
xi măng; lớp dầu cách ly, lớp dưới cấp phối đá dăm; Lớp đất tiếp giáp đắp đạt độ
chặt K = 0,95 dày trung bình 30(cm); Đất đắp thân đê K = 0,90. Phụ lề hai bên
có chiều rộng Blề = 2x0,75 = 1,50(m) bằng đất đắp.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 9.500 triệu đồng (Chín tỷ, năm trăm triệu
đồng chẵn).
5. Cơ cấu nguồn vốn:
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối nguồn vốn: Năm 2021-2023.
- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2021-2023. Trong đó:
+ Năm 2021 bố trí: 3.000 triệu đồng (tại Quyết định số 4856/QĐ-UBND
ngày 28/12/2020 của UBND huyện Yên Mô về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021).
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+ Số vốn còn lại được bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn
vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
8. Tiến độ thực hiện dự án
- Lập Báo cáo chủ trương đầu tư và phê duyệt trong quý I năm 2021.
- Lập Báo cáo KTKT và phê duyệt trong quý II năm 2021.
- Khởi công năm 2021.
- Hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2023.
- Kết thúc đầu tư năm 2023.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện:
a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật.
b) Chỉ đạo các phòng, ban, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan
hoàn thành Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của dự án xử
lý đê hữu sông Ghềnh, đoạn từ cống Gõ đến Cầu Nuốn, xã Yên Từ trình cấp có
thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công
năm 2019 và pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn
mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân
huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô khóa XIII, kỳ
họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày được thông qua./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện, UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIII;
- Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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