
 

  

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /NQ-HĐND Quảng Trị, ngày        tháng 11 năm 2019 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12 

 

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 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND 

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

2016-2020;  

Xét Tờ trình số 5390 /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 Dự án xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà; 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 Dự án xây dựng hệ 

thống giao thông thành phố Đông Hà như sau: 

1. Bổ sung, điều chỉnh quy mô đầu tư 

a) Điều chỉnh tăng quy mô: Bổ sung tuyến đường Trần Phú (đoạn Nguyễn 

trãi – Lê Văn Hưu) dài 245m. 

DỰ THẢO 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5352/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=48&lan=1


 

  

b) Điều chỉnh giảm quy mô 

- Điều chỉnh giảm các tuyến: Lê Văn Hưu, Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn 

Trãi nối dài, Đặng Trần Côn, đường nối Quốc lộ 1A đến trường dạy nghề sông 

Hiếu.  

- Điều chỉnh phân kỳ đầu tư, giãn tiến độ đầu tư chuyển sang giai đoạn 

2021-2025: Các tuyến: Trần Đình Ân, Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường 

Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh), đường nối đường Trần Cao Vân 

đến đường Nguyễn Chí Thanh và kiệt 178 Hàm Nghi. 

 2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 106.836 triệu đồng (bao gồm chi phí 

đền bù GPMB đường Trường Chinh nối dài đoạn từ đường Nguyễn Du đến 

đường Nguyễn Chí Thanh đã thực hiện là 7.876 triệu đồng). 

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh 12.275 triệu 

đồng, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh 20.000 triệu đồng, nguồn 

vốn tỉnh xin hỗ trợ từ Trung ương 50.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ 

sung 9.200 triệu đồng; ngân sách thành phố quản lý 15.361 triệu đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: 2016-2020. 

* Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 

26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 




