
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOt CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc1p-Tijdo-HnhphüC  

So:  .37k  /TTr-UBND Quâng Tn, ngày .'l& tháng 8 nàm 2020 

TOTRINH 
D ngh phê duyt diu chinh, bô sung chü triwng dâu ttr 

Du an: Khäc phiic st I dê biên Vinh Thai 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Can cü Lut Du tir cong ngày 13/6/20 19; 

Can cü Nghj quyt s 797/NQ-UBTVQH14 ngãy 24110/20 19 cüa Uy ban 

Thung vi QuOc hi v phân bO k hoch dAu tir von NSNN näm 2020 sr dung 
ngun 10.000 t dng diu chinh giãm ngun vn b trI cho các dir an quan 

trQng quôc gia; 
Can ctr Nghj quy& s 05/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 cia Hi dông nhân 

dan tinh phê duyt chü trllcrng du n.r dir an: Khc phvc st I& dê biên Vihh Thai; 

Xét d nghj cüa Sâ K hoch và Du tu ti van ban so 1246/SKH-KTN 
ngày 12/8/2020; Uy ban nhân dan tInh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh phê 
duyt diêu chinh, bô sung chü truong d.0 tu dir an: Khäc phiic st lô dê biên 

VTnh Thai v&i các ni dung nhu sau: 

1. Ten dii an: Kh.c phc st 1 dé bin Vinh Thai 

2. DIa  dim thc hin: Huyn Vinh Linh, tinh Quáng Trj 

3. Nguyen nhân diu chinh, b sung: Diu chinh, b sung quy mô dâu tu 
nhärn hoàn thânh tuyên dê biên Vinh Thai, giüp ngui dan bão v dat dai, nhà 
ci:ra, hoa màu; darn bão giao thông di 1i; phc vv cüu h, cru nn trong müa 
mua bâo. Theo cac ni dung duçic thông nhât tai biên ban kiêm tra hin trlr&ng 
ngày 3 0/7/2020 ciia các co quan dan vj grn: Ban Kinh t Ngân sách - 1-IDND 
tinh, Van phông UBND tinh, S K hoch và Dâu tu, S& Nông nghip và Phát 
triên nông thôn, Chi cçic Thüy lçii, UBND huyn Vinh Linh, UBND xä Vinh 
Thai, dan vj Tu vAn thiêt kê và dê xuãt cüa dja phuang tai van ban so 
102/UBND-DC ngày 27/7/2020 cüa UBND xã Vinh Thai, van ban so 
11 66/UBND-NN ngày 29/7/2020 cüa UBND huyn VTnh Linh. 

4. Ni dung vã 1 do diu chinh, bô sung: 

- CAt giám tuyn dê don t& KO+700 dn KI+100. L' do: Do?n nay dã 
duçc UBND tinh thu hôi và giao dAt cho Bô Tu 1nh Quân khu 4 thçrc hin dir 
an: Tru&ng ban bin Quân khu 4; 

- B sung dAu tu doan t1r K5 dn KI 1+058,59. L do: Nhärn hoàn thành 

tuyên dê biên Vinh Thai, bão v dat dai, nhà cira, hoa màu cüa nguäi dan; bão 
darn thông tuyên, phvc vIi giao thông di lai, cru h, cru n.n trong rnüa mua bäo. 



2 

5. Quy mô du tu sau diu chinh, b sung: Du tu nâng cap, sira chüa 
tuyên dé biên Vrnh Thai dâi khoáng 9,9km (tir K1+100 den K! 1+058,59), gôm: 

- Gia c rnái dê phIa bin, phIa dng b&ng bin pháp phi cong trInh: trng 
cay phi lao, dra di vã bang kêt câu cong trInh kiên cô ti các vj trI näm sat b 

biên; 

- Nâng cp gia c mat dé dam bâo cao trInh, chiu rng Va kêt câu phü 
hop vi yêu câu chông bão, dam bão giao thông dan sinh, phát triên kinh tê xA 
hi kêt hqp phiic vii du ljch, djch vi trong vüng; 

- Nâng cp các cong trInh tiêu thoát lü trên tuyn dam báo an toàn; xây 
dirng các cong trInh phi trq phc v1i neo du, di chuyên tránh, trü bão dôi vi 
các phuang tin dánh bat thüy san; hoàn thin h thông thoát nthc d9c mt dê, 
CáC Cong trmnh ngän cat bôi lap dinh dê. 

6. Các ni dung khác cüa di an: Thirc hin theo Nghj quyêt so 05/N Q-
HDND ngày 2 1/4/2020 cUa HDND tinh. 

UBND tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh phê duyt chO truang du 
dir an lam co sâ triên khai các buOc tiêp theo, 

Noin/in: TM.UY BAN NHAN DAN 
- Niw trén; CHU TICH - 
- Ban KTNS - I-IDND tinh; 
- Các Sâ: KH và DT, TC, NN và PTNT; 
- Ban QLDA DTXD các cong trinh NN Va PTNT; 
- Luu VT, NN. 
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