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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND 

tỉnh về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của HĐND tỉnh, quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 

2016-2020;  

Xét Tờ trình số5391/TTr-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án: Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ; Báo 

cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của 

các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
 

NGHỊ QUYẾT: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống giao 

thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ như sau: 

1. Các hạng mục điều chỉnh:  

Điều chỉnh: Cắt giảm không đầu tư tuyến 2, thị trấn Cam Lộ, dài 2,19km; 

tuyến 4, xã Cam Tuyền, dài 6,49km. 

Lý do điều chỉnh: Tuyến 2, thị trấn Cam Lộ, dài 2,19km đã được đầu tư tại 

dự án Đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ dân sinh xã Cam Thủy. Tuyến 4, xã Cam 

Tuyền, dài 6,49km được đưa vào đầu tư dự án BIG II, tiểu dự án đường liên 

huyện Gio Linh - Cam Lộ. 
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2. Hạng mục bổ sung:  

Bổ sung: Tuyến 15, dài 3,58km, điểm đầu Km0+000 giao với Quốc lộ 9 

tránh phía bắc thành phố Đông Hà tại Km1+900 (điểm cuối của tỉnh lộ 585B); 

điểm cuối Km3+580 tại thôn Mỹ Hòa, xã Cam An. 

- Lý do bổ sung: Kết nối các khu vực phía Đông của huyện Cam Lộ với 

huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà qua đường tỉnh ĐT.585B. Sau khi đầu tư 

tạo điều kiện thuận lợi đi lại, hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa, phát 

triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của địa phương. 

* Các nội dung khác không thay đổi giữ nguyên theo các Nghị quyết số 

260/NQ-HĐND ngày 07/10/2015 và Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ 

họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND TP Đông Hà; 

- Lưu: VT. 
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