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S6:5i16/TTr-UBND Quáng Trj, ngày  ô5'tháng  12 nám 2020 

TO TRINH 
V vic ban hành Ngh quytcüa HOND tinh phê duyt chü trtrong 
dau tir dir an: Ha tang ky thut phyc vy gial phong mt bang de mo 

rng cãng Cfra Vit, tinh Quãng Tn 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh khóa VI. 

Can c1r Lu.t T chuxc chInh quyn dja phtrcmg ngày 19/6/20 15; 

Can ci:r Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can ci Nghj djnh s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt s diu cüa Lut Du tt.r cong. 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ K hoach và Du tt.r tai  Báo cáo s 
618/BC-SKH-KTN ngày 03/12/2020 v k& qua thm djnh Báo cáo dê xuât chü 
trwmg du tir dir an: Ha tng k5 thut phiic v11 giái phóng mt bang d ma rng 
cãng Cüa Vit, tinh Quâng Trj; UBND tinh trInh I-IDND tinh khóa VI kS'  h9p 
thu 19 xem xét, ban hành Nghj quyt v vic phê duyt chü trting du tix dii an 
Ha thng k thut ph%lc vii giâi phóng mt bang d mô rng câng Cüa Vit, tinh 
Quâng Trj vài các ni dung nhis sau: 

1. Myc tiêu du tir: 

- Giãi phóng mt bang tao  mt bang sach  d mi rng cáng Càa Vit; 

- Xây dirng khu tái djnh cix phic vii di dai các h dan ra khôi khu virc ma 
rng câng Cira Vit. 

2. Quy mô du tir: 

a) Giâi phong mt b&ng khu vrc m& rng cáng Cüa Vit: Khu virc giãi 
phóng mt bang ma rng càng Cüa Vit din tIch 11,lha, trong do chü yu là 
dat a và dat trOng cay hang nàm (khoâng 6,9ha) vai khoâng 68 h dan sinh sng. 

b) Xây dirng khu tái djnh cix vài din tIch 5,2ha, gm các hang mi1c: 

- H thng durng giao thông: gm 6 tuyn dix&ng giao thông vOi tng 
chiêu dài khoáng l.172m; 

- San 1p mt bang vá phãn lô: 

+ San nên khu vrc phân lô dat a: Din tIch khoãng 2,24ha; 



TM. U' BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

+ Phân lô dt a: Din tIch mi lô khoãng 250 m2  320 m2, dv kin khoãng 
77 lô; 

- Thoát rnróc mlla: Xây dijng h th&ig thoát nuâc mtra dam bâo thoát rnrâc 
cho khu tái djnh cu; 

- Cp nuâc: Xây durng h thng cp nuóc sinh hoat  kt hcip cp nuOc curu 
hôa di .ng.m duâi via he bang ng HDPE dithng kInh (63 ~ 11 0)mm, chiu dài 
khoãng 1 .400m; 

- Cp din sinh ho?t: Du tux xay dujng hoàn thin h thing cp din sinh 
hoat dam bão theo yéu câu; 

- Din chiu sang: Xây durng hoàn thin din chiu sang cho toàn b các 
tuyên. 

3. Nhóm dirán: NhómB. 

4. Tng muc du ttr: 80.150 triu dng. 
5. Co cu ngun vn du ttr: Ngãn sách Trung ucing h trçc. 

6. D!a  dim xáy dijng: Thj tr.n Cira Vit, huyn Gio Linh. 
7. Thoi gian, tien dç thirc hiçn: Tu nam 2021 - 2024. 
KInh trInh HDND tirih xem xét phé duyt chü trucing du tu./. 

Noinhmn: 
-Nhutrên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Sci Ke hoch va Dau tu; 
- UBND huyn Gio Linh; 
- Chánh và các PVP UBND tinh; 
- Liru VT, CN. 

Vô Van Htrng 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TINH QUANG TR! Bc Ip - Tr do - Hnh phüc  

Quáng Trj, ngày tháng 12 näm 2020 

DVTHAo  I 
NGH! QUYET 

Phê duyt chü triro'ng du tir diy an: H tng k5' thut phiic v 
giãi phóng mt bang dê m& rng cãng Cira Vit, tinh Quãng Tr! 

HO! BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VII- K HQP THU' 19 

Can thLut Td cháv chInh quyn djaphwoiig ngày 19/6/2015, 

Can cz'rLutDáu tu-cóngngày 13/6/2019, 

Can ct Lut Ngán sách nhà nithc so' 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 

Can c& Nghi djnh so' 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 

djnh chi tilt m5t so' diu cña Lut Dcu tw cOng, 

Xét Ta trInh so' /7Tr-UBND ngày /12/2020 cia UBND tjnh v vic 

ban hành Nghi quyét cza HDND tinh phê duyt chü trwang du tu dir an Ha 

tcng k5Y thut phic vy giái phóng mgt bang dé ma rang cáng Cica Vit, tinh 

Quáng Tn; Báo cáo thdm tra so' /BC-HDND ngày ./12/2020 cüa Ban 

Kinh tl - Ngán sách HDND tinh và • kiln cza các dçi bilu HDND tinh, 

NGH QUYET: 

Biu 1. Phê duyt chü triiang du tu dr an H? ttng k thut phiic vi giâi 
phóng m.t bang dê m& rng càng Cüa Vit, tinh Quàng Trj nhu sau: 

1. Mic tiêu du tir: 

- Giãi phóng mt bang t?o mt b.ng s?ch d ma rng câng Ci:ra Vit. 

- Xây dmg khu tái djnh cu phc vi di di các h dan ra khöi khu vrc ma 

rng cãng Cüa Vit. 

2. Quy mô du tir: 

a) Giâi phóng mt bang khu virc ma rng cãng Cira Vit: Khu virc giâi 

phóng mt bang rn& rng cãng Ci:ra Vit din tIch khoâng 11,1 ha näm trong 
Quy ho?ch chi tiêt xay dmg cáng Cra Vit dã duc cap có thâm quyên phê 
duyt, trong do chü yêu là dat 6 và dat trông cay hang näm (khoàng 6,9ha) vâi 
khoâng 68 h dan sinh song. 

b) Xây drng khu tái djnh cu vâi din tIch khoàng 5,2ha, gm các hng 

mvC: 

S& /2019/NQ-HDND 



- H thng du?mg giao thông: gm 6 tuyn &ràng giao thông vài tng 

chiêu dài 1.172m. 

- San 1p mt bang và phãn lô: 

+ San nn khu vrc phân lô dAt : Din tIch 2,24 ha. 

+ Phân lô dAt a: Din tIch mi lô khoâng 250 m2  - 320 m2, dir kin 77 lo. 

- Thoát nuâc mi.ra: Xây dirng h thng thoát nuóc mua dam bâo thoát nuac 

cho khu tái djnh cu; 
- CAp ni.râc: Xây drng h thng cAp nu&c sinh hot kt hçip cAp nuâc cu 

hôa di ngm duâi via he b.ng ng HDPE duing kInh (63 — 11 0)mm, chiu dài 

khoãng 1.400m; 
- CAp din sinh hoat: DAu tu xây dirng hoàn thin h thng cAp din sinh 

hoat dam bâo theo yêu cu; 
- Din chiu sang: Xây dmg hoàn thin din chiu sang cho toàn b các 

tuyên. 
3.Nhómdl.rán:NhófllB. 

4. Tong mfrc dâu tir: 80.150 triu dng. 

5. Co' cAu nguôn vn du tu': Ngân sách Trung uong h trçi. 

6. Dia dim xây dtjng: Thj trAn Cira Vit, huyn Gio Linh. 

7. Thôi gian, tin d thyc hin: Tü näm 202 1-2024. 

Diu 2. Giao UBND tinh th chi'rc thrc hin Nghj quyêt theo dung quy 

djnh cüa Lut Dâu tu cong. 
Diu 3. Giao cho Thung trirc I-IDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 

các dai biêu HDND tinh phôi hçip vâi Ban Thi.rang trrc UBMTTQVN tinh, các 
to chi:rc thành viên cüa Mt trn và các to chüc xä hi giám sat thrc hin Nghj 

quyêt nay. 
Nghj quyêt nay dä duqc HDND tinh Quáng Trj Khóa VIIkS' h9p thr 19 

thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu 1irc sau 10 ngày kê tr ngày thông 

•qua.I. 

Noinhân: 
- VPQH, vicTN, vPcP;

CHU T!CH 

- Cc Kim tra van ban - B Tu pháp; 
- TTr: Tinh üy, HDND tinh; UBND tinh; 
- Dai biêu QH, dai biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh üy, Doàn DBQH và HDND tinh, UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ tinh va các Doàn the cap tinh; 

- Các s&, ban, ngành cap tinh; 
- Uy ban MTTQ và các Doàn the cap tinh; 
- TTr HDND, UBND huyn Gio Linh; 
- Lixu: VT. 

Nguyen Bang Quang 
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