
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

S:  5g/TTr-UBND 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phñc 

Quáng Tr/, ngày thông 12 nám 2020 

TOTRINH 
V vic ban hành Ngh quyt cüa HDND tinh phê duyt chü trirong du ttr 

di an: San nén vàhi tang k5 thut thiêt yu ti khu vrc trung tam cthi khâu 
quôc tê La Lay - Tinh Quãng Tr (giai don 2) 

KInh gCri: HOi dng nhân dan tinh 

Can ci Lust  T chrc chInh quyn cija ph.wng ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut DAu tu Cong s 39/2019/QHI4 cüa Quc hi; 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ K hoach và Du tu tai  Báo cáo s 
601/BC-SKH-KTN ngày 01/12/2020 v kêt qua thârn djnh Báo cáo dê xuât chü 
truong du tir d an: San nên và ha tang k thut thiêt yêu t?i  khu vrc trung tam 
Ccra khãu quôc té La Lay - tinh Quáng Trj (giai don 2); UBND tinh kInh trInh 
HDND tinh khóa VII kS'  h9p thir 19 xem xét, ban hânh Nghj uyêt ye vic phé 
duyt chü tnrng dâu tu dir an San nén và ha tang k thut thiêt yeu tai  khu vrc 
trung tam Ccra khâu quôc të La Lay - tinh Quãng Trj (giai don 2) vi cac ni 
dung nhu sau: 

1. Mvc  tiêu du tir: Xây dirng hoàn thin triic di.r&ng trung tam tai  Cüa 
khâu Quôc té La Lay theo q,uy hoach cia duyt, tao rnt bang dê giao cho Ciic 
Hal quan tinh Quáng Trj triên khai thi cong Nhà kiêm soát lien hp cüng nhu 
dam báo ha tang cho các hrc kr?ng hoat dng tai Cüa kháu quôc tê La Lay, 
dông thi t?o két noi thông suOt, dam báo dông b, phát huy hiu qua cong trInh 
nhäm phvc vii cho cong tác quán ! và phát triên kinh tê cüa khu vrc vâ yang 
Ian can. 

2. Quy mô dãu tir: 

a. Ma r5ng nn dirôig giao thông truc chInh ngoài pham vi lOOm tInh tit 
thr&ng biên giái Viêt Nam - Lao den Tram kiêm soát lien hop ci'ra klidu quôc tê 
La Lay: 

Tr nn di.rô'ng cia thi cong giai don 1, mi reng phIa trái tuyn bang nn 
di.rrng theo quy hoach d.rçc duyt là 49,5m, ben phãi tuyên vuOt ni nn dung 
tr 9m den 49,5m. 

b. Hoàn thiên du&ng giao thông tric chInh (ngoai pham vi Tram kkm soát 
lien hcip Cia khâu quôc té La Lay): 

- Du tu hoàn thiên k& cu mt duing be tOng nhra d.rng giao thông tic 
chInh. 

- Xây dirng h tMng bó via he ph& 



2 

c. San nn bâi chà xuOt: 

Bãi chä xut theo quy ho?ch &rçic duyt vOi tang din tIch 2,45ha, trong 
do, giai doin 1 chixa thirc hin; giai do?n 2 së thirc hin san nên vâi din tIch 
khoáng O,95ha, can 1i 1,5ha chtra thirc hin. 

d. San nn bãi ch& nhâp: 

Bâi ch? nhp theo quy hoch du?c duyt vâi tong din tIch 2,92ha. Trong 
do giai do?n 1 dã thirc hin san nén 1,l9ha; giai do?n 2 tiêp tuc san nênthêm 
O,67ha ngoài phm vi lOOm tInh tr du&ng biën giài Vit Nam - Lao ye phia 
dâu tuyên, cOn 1i 1 ,06ha näm trong phtm vi 1 OOm tInh tr dumg biên giOi 
chua triên khai trong giai doin nay. 

e. Xáy dung tuyn ké't n6i Mi chà nh<Ip vái dithng giao thông tric chInh 
theo quy hoqch du'çrc duyt. 

Xây dung tuyn kt ni bãi ch nhp vài dir&ng giao thông tri1c chInh 
vài két câu mt thrOng bang be tong nhira vâi nên dix6ng rng 12m; trong do 
mt duing rng 11 m, lé di.thng mi ben O,5m. 

f Xáy dung he tMng thoát nuác khu vu'c ct'ra khdu: 

- Xây dirng h thng thoát nuàc d9c trên via he b.An h thong ng cng 
ly tam kêt hçip giêng thäm và ho thu nuàc mt dung do ye cCra xá. 

- Xây dirng ränh dá hc thu nuàc trrc ti ô san nn bai ch& xuAt, bäi chi 
nhp và phân mái ta luy dào khu vrc nay do ye ccra xã. 

- Xây dung he thng thoát nuóc hiu virc chn mái ta luy nn dào cüa nn 
dix&ng triic chInh các doin dâ dâu W ding theo be rng nên dixing quy 
hoach. 

g. Gia c chdng xói là và dn cl/nh ta luy: 

- Gia c mái ta !uy phm vi giüa tnic c1u?ng trung tam và bai ch nhp, 
bai chi xuât. 

- Gia c mái ta luy dp phm vi gifra tuyn k& ni và bäi xâ hi hóa. 

- Gia c chng xOi lâ, n djnh mái taluy nhüng khu virc dLp cao >l0m. 

- Mái taluy khu vrc dào lAy gist ca, b tn cci cO do dc d thoát rnx&c, 
dam báo mái taluy on djnh trong qua trInh thi cong và khai thác, be rng co dü 
khong gian to thun !i cho qua tninh dâo b?t  vO mái taluy giai don tiêp 
theo. Chãn mái taluy cO bO trI h thông ranh dcc de thu nuâc ti:r mái d v h 
li.ru 

h. H tMng an toàn giao thông: 

- Thit k b trI dAy dü h tMng an toàn giao thông theo dung Quy chuAn 
k thut quOc gia ye báo hiu duO'ng bô: "QCVN 41: 2019 BGTVT". 

3. NhOm dirán: NhOm B. 

4. T6ng müc du ttr: 94.000 triu dng. 
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5. Cif cu ngun von du ttr: 

- Ngân sách Trung txcing h trç có miic tiêu: 85.000 triu dng 

- Ngun vn du giá quyn si dicing dAt ti các Khu Kinh t& 9.000 triu 
dông. 

6. DIa  dim xây dtrng: Xâ A Ngo, huyn Dakrong, tinh Quãng Trj 

7. Thôi gian, tin d thirc hin: Ttr näm 202 1-2024. 

KInh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh./C\/ 

Nci u/ian: 
- Nhis trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Sà KHDT; 
- BQL Khu Kinh t; 
- Li.ru VT, TM0.,,, 

Vö Van Htrng 





So: /NQ-HDND 

DVTHAO 

Quáng Trj, ngày tháng nàm 2020 

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ttj do - Hnh phñc TiNH QUANG TRI 

San nn và 

NGH! QUYET 
Phê duyt chü trtro'ng du tir dir an: 

hi tng k5 thut thiêt yu ti khu vlyc trung tam Cüa khâu 
quc t La Lay - Tnh Quang TrI  (giai don 2) 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR 
KHOA VII- KY HQP THt 19 

Can cii- Luát td chtc chInh quyn dia phuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci Luát Ngân sách nhà ntthc ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Can th Luát fJdu tir cong ngày 13 tháng 6 nám 2019; 

Xe! Ta trInh s /TTTr-UBND ngày /12/2020 cüa UBND tinh v viêc 
ban hành Nghj quyêt cia HDND tinh phê duyt chü trwong dáu tu dr an San 
nén và ha tang Iç37 thuát thiêt yêu tai khu vrc trung tânz c&a kháu quôc té La Lay 
- tinh Quáng Tr/ (giai doan 2), Báo cáo thdm tra so /BC-HDND ngày 

.112/2020 cia Ban Kinh té - Ngán sách HDND tinh và kiên cáa các dcii biêu 
HDND ti.nh, 

NGH! QUYET: 

Biu 1. Phé duyt chü trwYng dãu tu dir an San nên và ha tang k thut 
thit yêu t?i  khu virc trung tam cra khâu quôc té La Lay - tinh Quãng Trj (giai 
doan 2) nhu sau: 

1. Myc tiêu du tir: Xây dirng hoàn thin trIc &rng trung tam t?i  Cira 
khâu Quoc té La Lay theo quy hoch dâ duyt, tao  rnt bang dê giao cho Cc 
Hãi quan tinh Quãng Trj triên khai thi cong Nhà kiêm soát lien hcTp cUng nhx 
dam bão h tang cho các hrc h.rçing hoat dng t?i  Cüa khâu quôc tê La Lay. 
dông thi tao  két nôi thông suôt, dam bâo dông bt, phát buy hiu qua cong trInh 
nhäm phiic vy cho cOng tác quän l và phát triên kinh tê cUa khu virc và vüng 
Ian can. 

2. Quy mô du tu': 

a. Ma róng nn dtràng giao thông trc chInh ngoài phçinz vi lOOm tInh tfr 
du&ng b/en giói Vit Nam - Lao den Trgm k/em soát lien hqp ci'ra khdu quôc tC 
La Lay: 

Tr nn dising dã thi cong giai don 1, ma rng phia trái tuyn bng nn 
duang theo quy hoch &rcic duyt là 49,5m, ben phái tuyn vu& n& nn dung 
ti~ 9m den 49,5m. 



b. Hoàn thiçn dithnggiao thông truc chInh (ngoàipham vi Tram kiêm soát 
lien hçip ci'ra kháu quôc té La Lay): 

- Du tu hoàn thin kEt cu mtt dixng be tong nhira du?ng giao thông tWc 
chInh. 

- Xáy dmg h thng bó via he ph& 

c. San nn bãi ch& xudt: 

Bäi chi xut theo quy ho?ch ducic duyt vâi thng din tIch 2,45ha, trong 
do, giai don 1 chua thuc hin; giai don 2 së thirc hin san nên vài din tIch 
khoãng O,95ha, cOn lai I ,5ha chixa thrc hin. 

d. San nn bãi chô nháp: 

Bi ch& nhp theo quy hoch duçic duyt vri thng din tIch 2,92ha. Trong 
do giai do?n I dã thirc hin san nên 1,1 9ha; giai don 2 tiêp tuc san nén them 
O,67ha ngoài phim vi lOOm tInh t1 dithng biên giâi Vit Nam - Lao ye phIa 
d&u tuyên, cOn !i 1 ,06ha näm trong phm vi I OOm tInh ttr thrng biên giOi 
chisa triên khai trong giai don nay. 

e. Xáy dmg tuyln k& ni Mi chà nhp vol dirOng giao thông tryc chInh 
theo quy hoach du'ctc duyêt. 

Xây drng tuyn kt ni bai ch?y nhp vài duing giao thông trjc chinh vâi 
kt cAu mt diing bang be tong nhira vOi nên &r&ng rng 12m; trong do mt 
dixing rng urn, lê du?ing mi ben O,5m. 

f Xdy dtrng he thdng thoát nirOc khu vrc tha khdu: 

- Xây d1rng h thng thoát nixàc dQc trén via he bang h th6ng ng cng 
ly tam kt hcip giêng tham vã hO thu nixàc mt durng do ye cira xá. 

- Xây dvng  rãnh dá hc thu nuOc trirc tip ô san nn bãi chi xut, bãi ch? 
nhp và phân mái ta luy dào khu vrc nay dO ye ccra xã. 

- Xây dvng  h thng thoát nuâc luu vrc chân mái ta luy nn dào cüa nn 
duing triic chInh a các don dä dâu tu dung theo be rng nên duang quy 
ho?ch. 

g. Gia c chng xói 10 và dn dinh ta luy: 

- Gia c rnái ta Iuy phm vi giUa tr11c diring trung tam và bài ch nhp, 
bai chi xuât. 

- Gia c6 rnái ta luy dâp phm vi gicta tuyn k& n6i vã bâi xâ hi hóa. 

- Gia c chng xOi ia, n djnh mái taluy nh&ng khu virc dp cao >lOm. 

- Mái taluy khu vijc dáo lAy git co, b trI cd có d dc d thoát nuâc, 
dam bão mái taluy On djnh trong qua trInh thi cOng và khai thác, be rng cci dü 
không gian to thun li cho qua trInh dào b?t  vô mái taluy giai don tiêp 
theo. Chân mái taluy cO bô trI h thông rânh dc dê thu nuac tir mái dO ye ha 
I uu. 



h. H thdng an toàn giao thông: 

- Thi&k b tn dÀy dU h thng an toàn giao thông theo dung Quy chuÀn 
k5 thut quôc gia ye báo hiu dirmg b: "QCVN 41: 2019 BGTVT". 

3. Nhóm dir an: Nhóm B. 

4. Tong mác tlÀu ttr: 94.000 tniu dng. 

5. Co cu ngun vn (1Àu ttr: 

- Ngân sách Trung wing h trçl có miic tiêu: 85.000 tniu dng 

- Ngun vn dAu giá quyn sCr di1ng dt t?i  các Khu Kinh th: 9.000 triu 
dng. 

6. D!a  dim xây diyng: Xã A Ngo, huyn Dakrong, tinh Quãng Trj 

7. Thôi gian, tin d thiyc hin: Tr näm 2021-2024. 

Diu 2. Giao UBND tinh t chirc thirc hin Nghj quy& theo dUng quy 
djnh cUa Lut Dâu ti.r cong. 

Diu 3. Giao cho Thumg trirc HDND tinh, các Ban cUa T-IDND tinh và 
các di biêu HDND tinh phôi hçip vói Ban Thuing trirc UBMTTQVN tinh, các 
to cht1rc thành viên cUa Mt trn và các to chrc xâ hi giám sat thuc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyt nay a dxçic HDND tinh Quãng Trj Khóa VII kS'  hQp thCr 19 
thông qua ngày tháng 12 näm 2020 và CO hiu lirc sau 10 ngày ké t11 ngày 
thông qua.!. 

Noi nit In: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- TVTU, 1THDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các so: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- Dal biêu HDND tinh; 
- So GTVT; 
- Lru: VT. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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