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S&/f 3 /NQ-HDND Dat Lóc, ngayA 'ltháng nám 2022 

NGH! QUYET 
V quyt djnh chü trirong du tir diii' an Kiên Co hóa kênh tu'ói 

h chfra ntr&c Trà Can, xã Bai Hip, huyn Bi Lc 

HQI BONG NHAN DAN HUflN  DI LQC 
KHOA XII, K' HQP TIIU'7 

Can th Lu4t T6 cht-c chInh quyn dia phu'o'ng 1'zgày 19/6/2015; Luát tha dot, 
bó sung m5t so diêu cia Lut TO chic chInh phi và Lvçt TO chtc chInh quyên dja 
phu'cng ngày 22/11/2019; 

Can ciLutNgán sách nhà nithc ngày 25/6/2(215; 

Can ci Lut f*u tu cOng ngày 13/6/2019, 

Can ci cácNghj djnh cia C'hInh phü: s 163/2016/ND-cP ngày 21/12/2016 
cza ChInh phi ye quy djnh chi tiêt thi hành mçSt sO diêu cia Lut Ngán sách nhà 
nithc; so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ye quy dfrih clii tiét thi hành mt sO diêu 
cia Lut Ddu tu cOng; 

Can cu Nghj quyê't s 70/NQ-HDND ngày 08/12/2021 cia HDND tinh 
Quáng Nam ye Ice hogch dáu tw cOng trung hgn giai d041n 2021 - 2025, 

Can cu Nghf quyê't sO' 151/NQ-HDND ngày 21/12/202 1 cüa HDND huyn ye' 
diêu chinh Ice hogch dáu tw cOng trung hgn giai doQn 2021 - 2025; 

Can th các Quyé't djnh cia UBND tinh Quáng Nam: sO' 424/QD- UBND ngày 
21/02/2022 ye vic giao chI tiêt kê hogch von dáu tu' cOng trung hgn giai dogn 2021 
— 2025; sO 721/QD-UBND ngày 18/3/2022 ye vic giao nhim vy don vi chü trI, 
thám djnh phê duyt chi trirong dáu hr các dy' an ddu tw nguOn ngân sách tinh khái 
cOng giai doan 2023 - 2025, 

Xét Ta trInh sO' 155/TTr-UBND ngày 28/6/2022 cua UBND huyn dê nghj 
phê duyt chi trwong dáu tit mç5t sO dy' an ho tr1 tü nguOn ngán sách tInh khài 
cOng giai doan 2023 -2025 trên dia bàn huyn Dgi Lóc; Báo cáo thOrn tra cza Ban 
Kinh tê - Xd hói cza HDND huyçn và j kién tháo lun cza dgi biCu HDND huyçn 
tçii kj) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thng nht thông qua chü trucrng du tu di,r an Kiên có hóa kênh 
trn1i ho chüa nixc Trà Can, xã Dai  Hip, huyn Di Lc (dir an nhóm C) vâi tong 
mirc dâu tu là 24.000.000.000 dông. Trong do, agân sách tinh 16.800.000.000 
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dng, ngãn sách huyn 7.200.000.000 dng. Thii gian b&t du thrc hin: näm 
2022. 

(Co Phy lyc kèni theo) 

Diu 2. T chüc thuc hiên 

1. Giao UBND huyn trin khai thirc hin Nghj quyt nay; chi ctao các ca 
quan, dan vj Co lien quan hoàn thành các thu tçic däu tu theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Thithng tr1rc Hi dng nhân dan, các Ban. cáa Hi dông nhân dan, To di 
biêu và dai  biêu Hi dông nhãn dan huyn giám sat vic th%rc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçic Hi ctng nhân dân huyn Di Lc khóa )UI, k' hçp 
thu 7 thong qua ngay 11 thang 7 nam 2022.!. 

Ncinhin: 
- Thuäng trirc HDND, UBND tinh Quãng Nam; 
- Sâ Kê hoch và Dâu tu tinh Quáng Nam; 
- Thtthng trirc Huyn üy; 
- TT I-JDND, UBND, UBMTI'QVN huyn; 
- Dai biu HDND huyn; 
- Các Ca quan, dan vj lien quan; 
- TT HDND, UBND các xä, thj trân; 
- CPVP; 
- Liru: VT, CVHD. 



Phi hic 

AN CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

CHU TRIJONG DAU TU' 
Dir án:Kiên c hóa kênh tu*i hil chfra niróc T'rà Can, xã Di Hip. 

Dja dim: Xã Di Hip, huyn Di Lc, tinh Quãng Nam. 
(Kern theo Nghj quyét soM /NQ-HDND ngày44 / /2 022 cza HDND huyn,) 

1. Muc tiêu dâu tii: 

D.0 tu xây dirng Kiên c hóa kênh tui h chi.'ra nithc Ira Can, xã Di Hip 
nhäm xay drng canh quan nông thôn mâi cüa x Dai  Hip ngày càng hin dai, 
trng bithc kiên co h thông kênh tuâi phc v1j san xuât nông nghip, gop phân 
phát triên kinh té xã hixã Di hip và huyn Dai Lc. Ben cnh do, vic dâu tu 
xây dirng cong trinh nhäm dam bâo chü dng nguôn nithc ti.râi lüa on djnh v1i 
din tIch 145,7ha, dc bit tiêt kim nguOn nucc dê phiic vi cOng tác phông chông 
hn hang näm cüa xâ Dai  Hip và tiêt kim chi phi vn hành ttrói cUa HTX Di 
Hip. Ngoài ra, xây drng kênh tuOi mâi së ma rng các tuyên giao thông hin 
trng giüp nguôi dan di 1i thun igi trong cong tác san xuât. 

2. Quy mO dâu tu: 

- D&u dr an Kiên c ,hóa kênh tithi h chfra. nuóc Trà Can, xâ Di Hip. 
Chiêu dài tuyên kênh dir kiên 8,996km (trong do kénh tu&i chInh dài 4.126m và 
kênh tuói nhánh dài 4.870m) và các cOng trInh trén lcênh. 

- Tuyn kênh chInh tit din (70x80)cm, BTCT dày 12cm, L1.357 m. 

- Tuyn kênh chInh ti& din (100x80)cm, BTCT dày 12cm, L= 795 m. 

- Tuyn kénh chInh tit din (60x70)cm, BTCT dày 12cm, L= 1.118 m. 

- Tuyn kênh chInh tit din (70x70)cm, BTCT dày 12cm, L= 856 m. 

- Tuyn kênh nhánh tit din (50x50)cm, BTCT dày 10cm, L= 900 m. 

- Tuyn kênh nhánh tit din (45x45)cm, BTCT dày 10cm, L= 820 m. 

- Tuyn kênh nhánh tit din (40x40)cm, BTCT dày 10cm, L= 3.150 m. 

- Cong trInh trên kênh: 

+ Cng tiêu: OlCái. 

+ Cng tuâi du kênh: 20 Cái. 

+ Xi phông dài 70m: 01Cái. 

+ Cu máng dài 50m: 01 Cái. 

+ Tram born dçii Hoc Nàng din tich nhà trrn (3,4x3,4)m: 01 Cái. 

3.Diránnhóm: C 
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4. Tng müc du tu dir an: 24.000.000.000 ng (BAng ch: Hai muoi bôn 
t' dông). 

5. Ngun vn dAu tu: Ngãn sách tinh 16,8 t d&ig, ngãn sáciihuyn 7,2 t dông. 

6. Dja dim thirc hin: Xã Dai Hiêp, huyn D.i Lc, tinh Quâng Nam. 

7. Thñ gian thirc hin dr an: Nàm 2022 - 2025. 
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