
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc Ip - Tiy do - Htnh phñc 

Sô:If'TTr-UBND Quáng Trj,  ngày,t,f  tháng 10 nám 2020 

T TRINH 
Ye vic ban hành Nghi quyt cüa HDND tinh phê duyt chü tru'o'ng 

dau ttr diy an: Cau Keng mol, xa Vinh Chap, huyçn VTnh Linh 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj. 

Can cir Lut To chirc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; 

Can ctr Lut DAu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cir Nghj djnh s6 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tit thi hành mt so diêu Lut Dâu tu công; 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ K hoch và Du tu tai  Báo cáo s 
458/BC-SK}I-KTN ngày 24/9/2020 v kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü 
trucmg du tix dir an: Cu Kéng mri (cu Kênh mdi), xã Vinh Chip, huyn Vinh 
Linh và Báo cáo s 457/BC-SKH-KTN ngày 24/9/2020 v kt qua thm djnh 
ngun vn và khá näng can di vn dir an: Cu Kéng mi (cu Kênh mâi), xã 
VTnh Chip, huyn Vinh Linh; UBND tinh trInh HDND tinh khóa VI kS'  h9p thu 
15 xern xét, ban hành Nghj quyt v vic phê duyt chü tri.ro'ng d.0 tu di,r an 
Cu Kêng mñ (cu Kênh mâi), xã Vinh Chip, huyn Vinh Linh vii các ni 
dung nhu sau: 

1. Mic tiêu du ttr: Nhm phiic vii nhu câu di !i, dam bâo an toàn tInh 
mang và tái san cho nglxi vá phuang tin giao thông khi qua 1i trén cu; Gop 
phn phát trin kinh t - xä hi trong khu vrc. 

2. Quy mô du fir: 

- Phn cu: Cu ban lien tiic bang be tong c& thép 3 np x 7m, chiu dài 
toân cu 22,2m, kh cu 7,2m, b rng phn xe chy 6,5rn, Ian can g chAn bánh 
2x0,35m; 

- Dithng hai du cu: Nn du&ng rng 6,5m, mt du&ng 3,5m, lé duông 
2x1,5m (trong do: L gia co 2xlm, 1 dt 2x0,5m); Két câu mt ththng bng be 
tong nhira chtt C19. 

3. Nhóm thy an: NhOm C. 

4. Tng mfrc dlu tu': 4.500 triu dng (B&i tj> nám tram triu dng). 

. Ccv cu ngu1n vn du fir: 
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- Ngun vn ngân sách tinh: 4.000 triu dng; 

- Ngun vn Qu5 báo trI du&ng b näm 2020: 500 triu dng. 

6. flla  dim xây dirng: Huyn Vinh Linh, tinh Quãng Trj. 

7. Thèi gian, tin tt thyc hin: Nàm 2020 - 2021. 

KInh trInh HDND tinh xem xét, quy& d1nh./.$.- 

No'i nhzi,,: 
-Nhi.rtrên; 
- Chü tjch và các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS 1-IDND tinh; 
- S Ké hoach và Dâu ti.r (3b); 
- Si Giao thông 4n tãi; 
- UBND huyn Vinh Linh; 
- Các PVP UBND. tinh; 
- Lxu: VT, THD, 



HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Lp - Tir do - Hinh phüc 

Sé: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 10 nám 2020 

DTHAO 
NGH! QUYET 

Phê duyt chü trirong du ttr diy an: 
Cãu Kêng mói, xa Vinh Chap, huyn Vinh Linh 

 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VII- KY HQP THU' 14 

Can th Lut TI chzc chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; 

Can cii' LuçIt Ddu tw cong ngây 13/6/2019; 

Can ci Lut Ngán sách nhà nithc ngày 25/6/2015; 

Xét Ta trInh sl /TTr-UBND ngày /10/2020 cia UBND tinh v viêc 
ban hành Nghj quylt cza HDND tinh phê duyt chi tru'crng dlu tw dii- On CIu 
Kêng mài, xâ VTnh ChIp, huyn V'nh Linh, BOo cáo thdm tra sd /BC- 
HDND ngày . ./10/2020 cia Ban Kinh tl - Ngán sOch HDiVD tinh và j kiln 
cia cOc dcii bilu HDND tinh. 

NGH! QUYET: 

Diu 1. Phê duyt chü truing du tL.r d an Cu Kêng mOi, xã Vinh Chp, 
huyn Vinh Linh nhis sau: 

1. Myc tiêu du ttr: Du tix cong trInh nhm phc viii nhu cu di lai, dam 
báo an toàn tInh mng và tâi san cho ngtthi và phuong tin giao thông khi qua 
1i trên cu. GOp phn phát trin kinh th - xã hi cüa nhân dan trong khu virc. 

2. Quy mô du tir: 

- Phn cAu: C.0 bàn lien tiic bang be tong cM thép 3 nhp x 7m, chiu dài 
toàn cu 22,2m, kh ciu 7,2m, b rng phn xe chy 6,5m, lan can gi chin bánh 
2x0,35m. 

- Dthng hai du cAu: Nn &rông rng 6,5m, mt du&ng 3,5m, 1 dung 
2x1,5m (trong do: L gia cé, 2xlm, I dt 2x0,5m). K& cu mt dithng bang be 
tOng nhira chit C19. 

3. Nhóm dy an: Nhóm C. 

4. Tng mire du tir: 4.500 triu dông. 



5. Co câu ngumn vn du tu': 

- Ngun von ngân sách tinh là 4.000 triu dng; 

- Ngun vn Qu5 bâo trI &r?ing b näm 2020 là 500 triu dông. 

6. DIa  dim xây dirng: Huyn Vinh Linh, tinh Quàng Trj. 

7. Thôi gian, tin d thirc hin: Näm 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBND tinh t chirc thirc hin Nghj quyt theo dung quy djnh 
ciia Lut Dâu tu cong. 

F ., 
Dieu 3. Giao cho Thuing trrc HDND tinh, cac Ban cua HDND tinh va 

các di biu HDND tinh phi hcip vâi Ban Thuing trrc UBMTTQVN tinh, các 
t chüc thành viên cüa Mt trn và các th chCrc xä hi giám sat thc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã dixcc HDND tinh Quàng Trj Khóa VII kS'  hçp thu 15 
thông qua ngày tháng nàm 2020 và có hiu 1rc sau 10 ngày k ti'r ngày 
thông qua.!. 

No'i n1,I,,: 
- VPQH, VPCTh, VPCP; 
- TVTU, TTHDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các sà: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- Dai  biu I-IDND tinh; 
-SGTVT; 
- Lixu: VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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