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TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Thành A,
nối liền thị xã Kiến Tường với huyện Tân Thạnh
Trong những năm qua thị xã kiến tường được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và
các sở ngành tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao
thông liên vùng nhằm phát triển kinh tế xã hội, ổn định Quốc phòng an ninh
như: Đường Bắc Chiên - Cả Bản kết nối với huyện Vĩnh Hưng, hạ tầng kỹ thuật
khu kinh tế cửa khẩu…
Tuy nhiên, hiện nay việc kết nối giữa thị xã Kiến Tường với huyện Tân
Thạnh có tuyến đường Nguyễn Thành A, nối liền Phường 1, thị xã Kiến Tường
với xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh; đường có chiều dài 5.020m và 1 cây cầu bắc
qua kênh Cả Gừa; hiện trạng là đường sỏi đỏ đã xuống cấp, mặt đường lởm
chởm, có nhiều ổ gà, vào mùa mưa đường luôn bị ngập nước, lầy lội ảnh hưởng
đến việc lưu thông, rất khó khăn trong việc đi lại; hệ thống thoát nước thoát theo
địa hình tự nhiên ra kênh và ruộng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người
dân và môi trường trong khu vực...
Để đáp ứng về nhu cầu đi lại, ổn định cuộc sống của người dân trong khu
vực, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, đảm bảo mỹ quan khu vực ngày càng
hoàn thiện, việc đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành A là cần thiết,
mang tính cấp bách nhằm đảm bảo nhu cầu giao thông trên toàn tuyến, tăng
cường khả năng khai thác tuyến và các công trình trên tuyến cũng như tạo sự an
tâm cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, dự án được đầu tư cũng góp phần
vào sự phát triển kinh tế - xã hội liên vùng và của địa phương.
- Chiều dài tuyến đường: 5.020m.
- Chiều rộng mặt đường láng nhựa: 3,5m, i=3%.
- Chiều rộng nền đường: 1,5m + 3,5m + 1,5m = 6,5m.
- Cao trình thiết kế: +3.7 (cao độ mặt nhựa).
- Cấp đường: Đường cấp VI đồng bằng.
- Tải trọng thiết kế: trục 8T.
- Vận tốc thiết kế: 30km/h.
- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án đường là 35.229 triệu đồng.
- Về cầu ngày 10/3/2020 UBND thị xã có tờ trình số 673/TTr-UBND (có
tờ trình kèm theo).
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Như vậy tổng số vốn đầu tư cho cả dự án là: 49.719 triệu đồng.
UBND thị xã Kiến Tường kính trình UBND tỉnh Long An và các sở,
ngành tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Sở xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở GTVT;
- CT, PCT(KT) UBND thị xã;
- CVP, PCVP(NC), NC(KT);
- Phòng TC-KH thị xã;
- Ban QLDA ĐTXD thị xã;
- Lưu:VT, QLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ

