
Uc( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc lap - Tiy do - Hnh phác 

S&o /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  &3  tháng 3 nám 2021 

T TRINH 
V vic ban hành Ngh quyt cüa HOND tinh phê duyt chü tru'o'ng du tLr 

dir an: Du'ô'ng ni thrô'ng H1 ChI Minh nhánh Bong vói du'ô'ng H ChI Minh 
nhánh Tây, tinh Quãng Trj (giai don 1) 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cü Lut T chi'rc chInh quyn dja phrcing ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lut Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Can cr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt rnt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

Sau khi xem xét dê nghj cüa S& K hoach và Du tu tai  Báo cáo s 86/BC-
SKH-KTN ngày 03/3/202 1 v kt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü tnrong 
dAu tis dir an: Dtthng nôi di.r&ng H ChI Minh nhánh Dông vói &r&ng Ho ChI 
Minh nhánh Tây, tinh Quáng Trj; UBND tinh trInh HDND tinh khóa VII k' hQp 
thir 20 xem xét, ban hành Nghj quy& ye vic phê duyt chü trwmg dâu tu dr an 
Dumg ni thrung Ho ChI Minh nhánh Dông vii dung HO ChI Mirth nhánh 
Tây, tinh Quâng Trj (giai doan 1) vói các ni dung nhu sau: 

1. Mic tiêu du tir: 

- Phiic v cong tác cru ho, ciru nan  khi bão hi xáy ra và phá th dc do 
cia tuyn duô'ng Ho ChI Mirth nhánh Tây di qua các xâ phIa Tây Bàc tinh 
Quãng Trj; phi1c vçi cong tác quàn 1, phông chông cháy thng; 

- Duing ni tr xâ Vinh O den dix&ng Ho ChI Minh nhánh Tây là do cuOi 
cüa tuyên dtthng yen biên - Qu& l 1 - dis&ng Ho Chi Minh nhánh Dông - 
du&ng Ho ChI Minh nhánh Tây là tuyên giao thông huyêt mach  tir Dông sang 
Tây tinh Quáng Trj, có tác ding thic day trong vic phát triên kinh tê - xA hi, 
dam bão quôc phông - an ninh cüa tinh và khu v1rc Bäc min Trung. TAng ci.rng 
•mOi quan h hçp tác giao hiu phát triên kinh tê, thuang mai,  du ljch giUa 2 rnrâc 
Viêt Nam - Lao; 

- Rut ngn hânh trInh tir Lao dn khu du ljch bAi tm yen biên phIa Dông 
Bãc cüa tinh; thiic day phát trin du ljch biên, dja dao  Vjnh M& den h thng 
các diem du ljch phIa Tây cüa tinh; rut ngAn khoãng cách tir khu virc Dông Bac 
cüa tinh di cüa kh.0 Ta Rung; 

- Hoàn thin mng luâi giao thông cüa tinh, tao  thAnh tnic ngang kt ni cac 
tnic d9c QL1, drthng HO ChI Minh nhánh Dông, &r?ng H ChI Minh nhánh Tây; 

- GOp phân xóa dói giàm nghèo các xa, các Bàn vã khu v1rc Ian can  khu 



virc có tuyên di qua. 

2. Quy mô du ttr (giai don 1): 

- Tng chiu dài tuyn khoàng 21.394m; 

- Quy mô thit kê: 
+ B rng nn: Dung cp V mien nii; Nén &rng rng 6,5m, mt du&ng 

3,5m, lê du&ng 2x1,5m; dôi v6i cong trInh câu xây dirng vi quy mô quy hoch 
(cp IV min nii), mt ct ngang rng 7,5m; 

+ lieu chun k5 thu.t: Ca bàn theo tiêu chun du&ng cp IV min niii d 
phü hçTp vâi quy hoch duçic duyt 

Riêng do?n tuyn di qua khu vrc bão v nghiêm ngt cüa thng dc ding 
(khoáng 1,5/cm) d có giái pháp phü hçip tránh vic tác dng vào khu viic báo v 
nghiêm ngt cüa rt'mg dc diing theo quy djnh pháp 1ut, ti bu6c 1p và phê duyt 
dir an dâu tu xây drng cong trinh, kmnh dê nghj HDND tinh cho phép UBND tinh 
nghiên ciru giâi pháp k5 thut ph hçip dê dam bão các quy djnh v& diêu kin 
chuyn dôi rrng theo quy djnh cüa L4t Lam nghip näm 2017; phân k' dAu tu dir 
an phi hcTp trong qua trInh triên khai các bu&c tiêp theo dam bâo tin d giãi ngãn 
nguôn von d duçic bô trI. 

3.Nhómdrán:NhómB. 

4. Tng miTre du tir (giai don 1): 229.156 triu dông. 

5. Co cau nguon von dau tu: 
- Ngun dr phOng ngân sách Trung uang nãm 2020 là 100.000 triu dng; 

- Ngân sách Trung uong h trçl thuc k hoach du tu cong giai don 2021 
-2025 là 129.156 triu dOng. 

6. DIa  dim xãy drng: Huyn Vrnh Linh và huyn Htràng Hóa, tinh 

Quãng Trj. 
• •& A •A 

7. Tho'i gLan, tien dç thtjc hiçn: Tu nam 2021- 2024. 

UBND tinh kInh d nghj HDND tinh xem xét ban hành Nghj quyt phê 
duyt chi truong du tu dr an.!. 

NoinhIn: 
-Nhutrén; 
- Thu&ng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS HDND tinh; 
- Sâ K hooch và Dâu tu; 
• So Giao thông vn tãi; 
- CVP UBND tinh; 
- Liru VT, CNT.

,
/ 
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HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip - Ttr do - Hanh phüc 

So: /NQ-FIDND Quáng Trj, ngày tháng 3 nãm 2021 

DVTHAO NGH! QUYET 
Phê duyt ehü trtro'ng du tir dir an: Dining ni duôiig Ho ChI Minh nhánh 

Bong vói throng HI ChI Minh nhánh Tây, tinh Quãng Tr! (giai don 1) 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRj 
IUIOA VII- KY HQP THu 20 

Can c& Luçt Td ch&c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, 
Can thLut Dáu tucóngngày 13/6/2019; 
Can ci Luçt Ngán sách nhà nithc ngày 25/6/2015; 

Can ci' Nghj djnh so' 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cia CiiInh phz Quy 
djnh chi tiét m5t sO diêu cia Luçt Dáu hr cóng, 

Xét Ta trInh s /TTr-UBND ngày /3/2021 cüa UBND tInh v vic ban 
hành Nghj quyêt cia HDND tinh phê duyt chi trtrcing dâu ttr dr an Dwàng nOi 
drr&ng HO ChI Minh nhánh Dông vái du&ng Ho Oil Minh nhánh Táy, tinh 
Quáng Tri, Báo cáo thdm tra sO /BC-HDND ngày ./3/2021 cia Ban Kinh 
té - Ngán sách HDND tmnh và j kiên cüa các dQi biêu HDND tinh. 

NGH! QUYET: 
Diu 1. Phê duyt chü truang dAu tu dir an Dithng ni thr&ng H ChI 

Minh nhánh Dông vi throng H ChI Minh nhánh Tây, tinh Quãng Trj (giai 
doan 1)nhusau: 

1. Muc tiêu du tir: 
- Phiic vi cong tác cü'u h, ciru nan  khi bâo lü xày ra và phá th dc dao 

cüa tuyên duông H ChI Minh nhánh Tây di qua các xã phIa Tây Bc tmnh 
Quáng Trj; phiic vii cong tác quãn I, phông ch6ng cháy rrng. 

- Du&ng nôi ttr xã Vinh O dn du?ing Ho ChI Minh nhánh Tây là doan 
cuOi cüa tuyn throng yen biên - Quc I 1 - throng H ChI Minh nhánh Dông - 
thr0ng Ho ChI Minh nhánh Tây là tuyn giao thông huyt mach  tr DOng sang 
Tây tinh Quang Trj, có tác dung thüc dÀy trong vic phát trin kinh tê - xã hi, 
dam bão quOc phOng - an ninh cüa tinh và khu virc Bàc mien Trung. Tang cthng 
môi quan he hcip tác giao hru phát trin kinh t& thucing mai,  du ljch giüa 2 nuc 
Viêt Nam - Lao; 

- Rut ngÀn hành trInh tü Lao dn khu du ljch bâi tm yen bin phIa Dông 
Bãc cüa tinh; thiic day phát triên du ljch biên, dja dao  Vjnh Môc den h thông 
các diem du ljch phIa Tây cüa tinh; rut ngän khoãng cách tir khu v1rc Dông Bàc 
cüa tinh di cra khÀu Ta Rung. 

- Hoèn thin mang lithi giao thông cüa tinh, tao  thành triic ngang kt ni các 



tnic dcc QL 1, duing H Chi Minh nhánh Dông, du&ng Ho ChI Minh nhánh Tây. 

- Gop phn xóa dói giâm nghèo các xä, các Ban và khu vrc lan cn khu 
virc CO tuyên di qua. 

2. Quy mô du tir (giai doin 1): 

- Tong chiêu dài tuyên khoãng 21 .394m; 

- Quy mô thit k& 
+ B rng nn: Duing cp V min nüi; Nn dithng rng 6,5m; mt &r&ng 

3,5m, 1 &ring 2x1,5m; dôi vi cong trInh câu xây dirng vài quy mô quy hoch 
(cAp IV min nüi) mt cAt ngang rng 7,5m; 

+ Tiêu chuAn k5' thut: Co bàn theo tiêu chuân du&ng cap iv mien nOi dê 
phü hçip vói quy hoch dtrçic duyt 

Riêng doan tuyn di qua khu virc báo v nghiêm ngt cüa thng dc ding 
(khoáng 1,5km): Giao UBND tinh nghiên cru giái pháp k thut phü hçrp d dam 
bão các quy djnh v diêu kin chuyên dôi rmg theo quy djnh cüa Lut Lam nghip 
nàm 2017; phan kS'  dâu t.r dr an phü hçp trong qua trinh triên khai các buOc tiêp 
theo dam bão tiên d giái ngân ngun vn dã duçc bô trI. 

3. Nhóm dir an: Nhóm B. 

4. Ting mirc du tir (giai doin 1): 229.156 triu dng. 

5. Co cAu ngu1n vn du tir: 
- Ngun dir phông ngân sách Trung uong näm 2020 là 100.000 triu dng. 
- Ngân sách Trung uang h trçl thuc k hoch du tr cong giai don 

2021-2025 là 129.156 triêu dông. 

6. DIa  dim xãy dii'ng: Huyn Vi'nh Linh và huyn Hu&ng Hóa, tinh 
Quãng Trj. 

7. ThOi gian, tin d thirc hin: Tü näm 2021-2024. 
Diu 2. Giao UBND tinh t chüc thrc hin Nghj quyêt theo dung quy 

djnh cüa Lut Dâu tu cong. 
Diu 3. Giao cho Thung trrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 

các dji biêu HDND tinh phôi hçip vth Ban Thu&ng tr%rc UBMTTQVN tinh, các 
to chirc thành viên cüa IVlt trn và các t chüc xâ hi giám sat thrc hin Nghj 
quyêt nay. 

Ngh quyt nay d drn7c HDND tinh Quâng Trj Khóa VII kS'  hçp thu 20 
thông qua ngày 10 tháng 3 näm 2021 và có hiu 1irc sau 10 ngày k t1r ngày 
thông qua.!. 

Pioi nhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; CHU TICH 
- TVTU, TI'HDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh iy, I-1DND, UBND tinh; 
- Các sâ: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai  biêu HDND tinh; 
- TTr HDND, UBND các huyn Vinh Lirih, Hi.rórng Hóa; 
- Liru: VT. 

Nguyn Bang Quang 



UBND TINH QUANG TRI CONG iioA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
sO KE HOICH VA rAU TIX Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

S& 6' /BC- SKH-KTN Quáng Tn, ngày 03 tháng 3 näm 2021 

BAO CÁO 
', ; . Ket qua tham d!nh  Bao cao de xuat chu trffong a'au tir dy an: 

thrà'ng nii durng Ho ChI Minh nhánh Dông v&i throng Ho ChI Minh 
nhánh Tây, tinh Quãng Tr 

Sâ K hoch và Du tu nhân duac Ti trmnh s 475/TTr-SGTVT ngày 
03/3/202 1 cüa Si Giao thông v.n tãi v vic thãm djnh Báo cáo dê xuât chü 
tnrang dâu tu dir an: Ehthng ni tr du?ng H ChI Minh nhánh Dông vâi dithng 
HO ChI Mirth nhánh Tây, tinh Quãng Trj; Sau khi righiên c&u ho so', S& Ké hoach 
và Dâu ttr báo cáo kt qua th.m djnh Báo cáo d xuât chii truxYng dâu tu dir an 
nhu sau: 

Phan thir nhat 

TA! L!U THAM DINH VA TO CHU'C T'HAM D!NH 

I. HO Sø TA! LIU THAM DNH 

1. T?i trInh d nghj thm djnh báo cáo d xu.t chti truang du tu. 

2. Báo cáo d xut chU tru'o'ng dâu tu theo quy dnh cüa Lut Du tu cOng. 

3. Báo cáo thâm djnh nôi b s6 477/BC-SGTVT ngày 03/3/202J cüa Si 
Giao thông v.n ti. 

II. CAC CAN C1 PHAP L\' BE THAM DNH 

1. Lut Dtu tu cong s 39/2019/QHI4. 

2. Nghj djith so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phCi Quy djnh 
chi tiêt mtt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

3. Quyt djnh s 2212/QD-iTg ngây 24/12/2020 cüa Thu liràng ChInh 
phO ye vic bô sung vn tir ngun dr phông ngân sách Ngan sách Trung uang 
nãm 2020 cho tinh Quáng Trj d thirc hin di an xãy drng Di.r&ng nôi du&ng Ho 
ChI Minh nhánh DOng vâi duing Ho ChI Minh nhá.nh Tây, tinh Quãng Trj. 

4. Cong van s 662/UBND-CN ngày 26/02/202 1 cüa UBND tinE v vic 
giao nhim v1i 1p dé xuât chü truang du tu dr an Dithng nôi tt'r du6ng HO Chi 
Minh nhánh Dông v&i throng H ChI Minh nhánh Tây. 

III. TO CHUC THAM D!NH 

1. Dan vi chü trI thm dinh: S& K hoach vâ Diu tr. 

2. HInh t1irc thrn dnh: TO chirc h9p thâm dnh. 



Phân thfr hal 
' KIEN THAM ifiNli IH AN 

I. MO TA THÔNG TIN CHUNG J)VAN 

1. Ten dir an: Dung ni dng H ChI Minh nhánh Dông vi throng Ho 
ChI Minh nhánh Tây, tinh Quáng 'Fri. 

2. Du an nhóm: B. 

3. Cp quyt djnh chü truong du tu dir an: Hi dng nhân dan tinh. 

4. Cp quyt djnh du tu' dr an: Uy ban nhân dan tinh. 

5. Dan vj 1p báo cáo d xut chü truong du ti.x: Si Giao thông vn tái. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Fluyên Vinh Linh và hun Htring J-lóa, tinh 
Quáng Trj. 

7. Quy mô dâu tu' 

- Tong chiu dài tuyn khoáng 21 .394m. 

- Quy mô thit k: Du?mg cp V min nüi có châm chuc, V1k=40km!h; 
Nên du?ng rng 6,5m, mt dtx&ng 3,5m, lé dLrYng 2x1,5m; dôi vOi cong trmnh 
câu xây drng vii quy mô quy hoch (cap IV mien nüi), mt cAt ngang rng 
7,5m. 

8. Du' kiên tong müc dâu tu: 229.156 triu dng. 

9. Nguôn von dâu tu': 

- NguOn dr phông ngân sách Trung uang näin 2020 là 100.000 triu dng; 

- Ngân sách dja phi.rang lã 129.156 triu dông. 

10. Thôi gian thirc hin: Näm 202 1-2024. 

11. HInh thirc du tu': Du tu' cOng. 

II. Y MEN THAM D!NH 

1. Sir cn thit dãu tir dir an: 

Tuyên ththng H ChI Minh nhánh Dông v&i dtrng H Chi Minh nhánh 
Tây dã duçic du'a vào quy hoach phát triên ngành giao thông 4n tãi; có diem 
dau ti thj trân Ben Quan, huyn Vinh Linh; diem cuôi ti xã Hi..thng Lip, huyn 
I-hrâng Hóa, tOng chiêu dài 63,7km. T'inh Quãng Trj dä dâu tu' bang các nguOn 
von hon hçp và hoàn thành du'cic 40,7km (02 doan tuyên gôm: Don dáu tfr thj 
trán Ben Quan den trung tam xâ V7nh 0 dâi 27,7km và dogn cuói tuyén dài 
13km,). Riêng doan con 1?i  tr trung tam xã Vinh 0 der xã Hithng Lp dài 
khoáng 23km chua durçic dâu tu' xây dirng. Day là tuyOn gio thông huyêt mach, 
có vai trô quan tr9ng trong vic phát triên kinh tê - xà hi, dam báo quôc phOng 
- an ninh; dc bit là phic vi cong tác ciru h, ciru nn khi bao lü xáy ra trén dja 
bàn 05 xâ. thuc huyn Htthng Hóa (J-hthng Viêt, Hzthng Lap,  Hu'áng Scm, 
Hu'&ng Phüng, Hithig Linh,) và 02 xã thuc huyn Vinh Linh (V!nh 0, Vih 
Ha,), ncii day có 4.208 h dan vi 16.075 nhãn khâu clang sinh song. 

Vâi các 1' do trên, vic dâu tu' xav dmg don tuyn 23km cOn 1?i  nhm 



ni thông toãn b tuyn dithng së phá vi th dôc dio cüa tuyén duông Ho ChI 
Minh nhánh lay di qua các xã phIa Thy 13c tinh Quàng Tn, kt ni thông dn 
ci:ra khâu là Rung là rat cn thi& và cp bach. 

2. Sr tuãn thu các quy dnh  cüa pháp Iut trong ni dung ho so' trInh 
thâm djnh: Ni dung ho so trInh thâm djnh dày dà theo các quy dnh ti Diêu 
31 cüa Lut Dâu tir cong. 

3. Sir phñ hop vói các muc tiêu chin hro'c, kê hochvà quy hoch phát 
triên kinh tê - xã hi yang, lãnh thô; quy hoch phát triên ngành, linh vrc: 
Phü hqp vOi vii quy hoch phát triên ngành giao thông vn tâi tinh Quang Trj den 
nàm 2020, djnh hrâng den nàm 2030 dâ duoc UBND tinh phê duyt diêu chinh ti 
Quyêt djnh so 1305/QD-UBND ngãy 23/6/2015. 

4. Sir phü hqp vói tiêu chI phân Ioii dr an: Vic phân loai dir an dam 
bão theo quy djnh tti Khoàn 2, Diêu 9, Lut Dâu tucOng so 39/2019/QH14. 

5. Các. ni dung quy dnh tii Diu 31 cüa Ltit Dãu tir cong 

5.1.Mi,ictiêuduttr: 

- Phiic vv cong tác ciru ht, ciru nn khi bäo (0 xày rk và phá the dc dao 
cüa tuyên durng Ho ChI Minh nhánh Tây di qua các xâ phIa Thy Bãc tinh 
Quàng Trj; phic vii cong tác quân l', phông chông cháy r&ng. 

Du&ng nôi tilt xã Vinh O dn dung H ChI Minh nhánh Tây là dotn 
cuôi cüa tuyën du.rng yen biên — Quôc l 1 - du&ng Ho ChI Minh nhánh Dông - 
duông Ho ChI Minh nhánh Tây là tuyên giao thông huyêt mtch tilt Dông sang 
Tây tinh Quáng Trj, có tác diing to ion trong phát trién kinh té - xã hi, dam báo 
quôc phOng — an ninh cilia tinh và khu virc Bãc mien Trung. Thüc day giao luu 
phát triên kinh tê, thuo'ng mi, du ljch giüa 2 nithc Vit Nam — Lao. 

- Rut ngn hành trInh tlt Lao dn khu du ljch bãi t&m yen bin phIa Dông 
Bäc cilia tinh; thilic day phát triên du ljch biên, dja do Vnh Môc den h thông 
các diem du [jch phIa Tây cua tinh; rut ngän khoãng each tilt khu virc Dông Bäc 
cOa tinh di cilra khâu Ta Rung. 

- Hoàn thin mng 1ixi giao thông cilia tinh, tto thành trçic ngang kt nôi các 
tric d9c QL 1, dixong Ho ChI Mirth nhánh DOng, du&ng I-JO ChI Minh nhánh Tây. 

- GOp phn xOa dói giám nghCo các xã, các Bàn và khu virc lan cn khu 
virc có tuyên di qua. 

5.2. Quy rno dãu tir: Dáp iling nhu cu khai thác, silt diing Va phü hçp vâi 
khã näng can dôi nguôn vOn. S& Giao thông vn tãi dê xuât ket câu mt dng 
bang cap phOi dôi ch9n 19c; voi dja hInh mien nüi thI mt duông nay có tuOi th9 
không cao. 

5.3. HInh thuc du tin Dâu tu cong. 

5.4. Pharn vi, da dim, din tIch can sir dng: 

- Da diem: Huyn Vinh Linh và huyn Hi.róng Hóa, tinh Quâng Trj. 

- Phmvi cOa dir an: Dim dãu tnrâc tr1 s& UBNb xa Vinh O, huyn 
Vinh Linh, diOm cuôi nôi vào duing kinh tê quôc phOng ti bàn Cuôi, xã Hixàng 
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Lap, huyn I-Iuâng Hóa. Can nghiên ciru lua chon hungtuyên phi hgp, tránh di 
qua phân khu báo v nghiêm ngt cia rrng dc diing. 

- Din tIch sü dicing dat: Khong 70 ha. 

5.5. Thôi gian, tiên d th'e hin: 2021-2024. 

5.6. Phtwng an hya ch9n cong ngh chInh: Không. 

5.7. Giãi pháp bão v môi trtràng: Dix an có dánh giá sa b ye tác dng 
môi trixng và dim ra các giâi pháp giãrn thiêu tác dng den môi trung. 

5.8. Tong mfrc dan tir: 229.156 triu dng. 

5.9. Ngun vn và khã nãng can di vn: 

-Ngunvn: 

+ Ngun dir phông ngân sách Trung uong näm 2020 là 100.000 triu dông. 

+ Ngun vn ngân sách Trung ucing h trq thuc k hoch du UI cong 
giai doan 202 1-2025 là 129.156 triu dông. 

- Khà nàng can dôi von: 

+ Ngun dr phông ngân sách Trung ixcmg näm 2020 dã ducic Thu tixrng 
ChInh phü bô trI ti QuyCt djnh so 2212/QD-TTg ngày 24/12/2020 là 100.000 
triu dOng. 

+ Ngân sách Trung ixcing h trçl k. hoich du UI cong giai don 202 1-
2025 là 129.156 triu dOng dix kiên bô tn tir nãm 2022-2024. 

5.10. Khã nãng thu hi v6n và trã nq trong truôrig hqp vnvay: Dir 
an s1r diing von ngân sách, không sir diing vOn vay. 

5.11. Dir kin bô tn von 

DVT: Triéudông 

Nàm 

• Vn dr phông 
• ngân sách 

trung ucing 
närn 2020 

Von ngân sách trung 
ucing thuc kê ho?ch 

du ttx cOng 
Tng sO 

2021 100.000 100.000 

2022 45.000 45.000 

2023 45.000 45.000 

2024 39.156 39.156 

TOng 100.000 129.156 229.156 

6. Hiu qua kinh té - xã hi, bão v rnOi trtr&ng và phát triên bn vUng 

COng trInh hoàn thãnh së phiic vii nhu c.0 di 1?i,  vn chuyn hang hóa, phiic 
vçi c!ru h cu nn; gop phân phát triên kinh tê - xá hi cOa khu vrc. 

Theo quy djnh tai Khoán 3. DiCu 41a, Nghj djnh 83/20201ND-CP ngày 
15/7/2020 cOa ChInh phü sira dOi, bO sung rnt so diêu cüa Nghj djnh so 
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hm Van Nghim 

156/20].8/ND-CP ngây 16111/2018 eüa ChInh phá. Tiôu chI xác djnh Dr an 
&rqc chuyn miic dIch ü' dung thng tLr rihiên sang miic dIch khác, Dir an 
chuyên dôi mic dIeh sir diving ring t'r nhiên sang rnic dIdh khác cãn dam báo 
nhiêu tiêu chI trong do có tiêu chI "Không nm trong phãifi khu bào v nghiêm 
ngt cüá ring dc diing". Do do d dir an trin khai dam bo m'ic tiêü, tiên d, 
kInh dê nghj UBND tinh chi dao  Sà Giao thông 4n tâi nghiên ciii diêu chinh 
huâng tuyên tránh ra khOi phân khu bão v nghiêm agt cüa ring dc ding; 

Sä Nông nghip và Phát trin nông thôn có vn bàn S6 240 1/SNN-KHTC 
nay .06/12/2020 cüa ye vic tham mtru h6 so chuyen dôi mi1c dIch sir diing ring 
dê thirc hin d an Di.ring yen biên k& n61 hành lang kinh tê Dông Tây, trong 
dO cO hucng dan ye trInh tr ho so thir t1c phê duyt chit throng chuyên dôi rntc 
dIch si:r dung ring; do do kInh dê nghj UBND tinh chi do So Giao thông 4n tái 
nghiên ciru ni dung huOng dan cita SO Nông nghip và Phát triên nông thôn tai 
van bàn nOi trén dé thirc hin các thit tiic chuyên dôi mitc dIch sir diing dat ring 
theo quy ctjnh. 

* Trên day là kin thm dnh cita SO K hoch và Eàu ttr v c1it truong 
dâu tu dir an DixOng nôi ti thrOng Ho ChI Minh nhánh Dông vOi duOng Ho ChI 
Mirth nhánh lay, vy kinh báo cáo UBND tinh xein xét./. 

- UBND tinh 
- Ban KTNS —HDND tinh; ' GI M DOC 
- Si GTVT; 
- GD S& (báo cáo); 
- POD Pham Van NgIiim; 
- Ltru VT, KTN(2 bã) 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

		2021-03-08T14:52:25+0700




