
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Thc 1p  - Tir do - HnIi phüc 

      

S:c /TTr-UBND Quáng Trj, ngay&3 tháng 3 nám 2021 

TO TRINH 
A A A A . * ., Ve vice Phe duyçt chu trwrng dau tu diy an: Nha o' cong vy cua Trung tam 

A A A 
Quan ly Cira Khau ti Cua Khau quoc te La Lay 

KInh gCri: Hi dông nhân dan tinh 

Can cü Lut To chirc chInh quyn dja phiscing ngãy 19/6/20 15; 

Can ci.r Lut Dâu u.r cong ngày 13/6/2019; 

Can Cu Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tis công; 

Sau klii xem xét d nghj cüa Sâ K hoach  vá Du tu t?i  Báo cáo so 

74/BC-SKH-KTN ngày 24/02/2021 ye kêt qua thâm djnh báo cáo dê xuât chü 
truang dâu tll dir an; UBND tinh kInh trInh HDND tinh khOa VII kS'  h9p thir 
20 xem xét, phê duyt chU tnrang dâu tu dir an Nhà & cong v1i cüa Trung tam 
Quán 1 Cira Khâu tai Cira Khâu quôc tê La Lay vOi nhing ni dung chInh 
nhu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DV AN: 

1. Ten dir an: Nba & cong vii cüa Trung tam Quán 12 Cra Khu tai  CCra 

Khâu quOc tê La Lay. 

2. Ca quan Ip báo cáo d xut CTDT: Ban Quán 1 Khu kinh tE tinh. 

3. Di tuçlng thii huàng dir an: Ban Quân 1 Khu kinh t tinh. 

4. Dja diem thirc hin dr an: Xã A Ngo, huyn Daksông, tinh Quãng Trj 

5. Tong von thirc hin dir an: 

- Ngun vn du ti.r: Tr ngun thu phi, v.rpt thu phi sCr diing các cOng 
trInh ket câu ha tang tai  các Cira khâu (phân 70% dé lal  cho Trung tam Quán 1 
Ci:ra khau). 

- Mtrc vn dâu tu: 8.786 triu dng (Bang chu: Tam tj bay tram tam 

muti sáu triu dóng). 

6. Th&i gian, tin d thrc hin dir an: 02 näm, ti1r näm 202 1-2022. 

7. Ca quan, dan vj thirc hin dr an: Ban quãn 1 Khu kinh t tinh (Trung 

tam Quthn l Ct'ia Khá&. 

8. Mc tiêu dâu tu: Xây dmg Nhá a cong vii cüa Trung tam Quán 1 Ci:ra 
Khâu tai  Cua Khâu quOc tê La Lay, nhäm darn bão chô & cho cánb Trung 
tam, dông th&i hoãn thin mt phân ca s& ha tang khu virc Cua khâu quOc tê 
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La Lay, phát huy hiu qua cong trinh, phiic vii cho cong tác quán 1 và phát 
triên kinh té cüa khu vuc và vüng lan can. 

9. Quy mô du ti.r: 

- Xây dirng khu nhà a cong vçi vai tng din tIch 5 07,96 m2  gm khi nhà 
02 tng dành cho khu nhà ô can b (3 86,04 m2) và khOi nhà 01 tng bp 
(121,92 m2). 

- Các hing miic ph trçi: San vtxan, công, hang rào, san nn, kè chãn dt, 
cong thoát nuac. 

10. Nhóm d.r an: Nhóm C. 

11. HInh thic du tu: Xây dirng mâi. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DING BAO cAo oE XUAT 
CHU TRU'€NG BAU TU DIJ' AN: 

Ngày 17/01/2020, UBND tinh có van bàn s 257/UBND-TM v vic Chü 
trumg xây dirng cong trInh Nhà a cOng v cüa Trung tam Quãn l' Cira Khâu 
tai Càa Khâu Quôc tê La Lay; 

Tháng 05 nàm 2020, Ban Quãn l Khu kinh t tinh dä rnai các cG quan 
chuyên mon (bao gOm: Sâ Xây dirng, SO Kê hoach và Dâu tu, SO Tài nguyen 
và Môi truOng, Trung tam Quãn l Ccra khau, UBND xâ A Ngo, huyn 
Dakrong) den kiêm tra hin truOng dé thông nhât vj trI xây dirng cong trInh 
Nba 0 cong vii cüa Trung tam Quán 1 Cira Khâu tai  COa Khâu Quôc tê La 
Lay. 

Ngày 06/8/2020, Chü tjch UBND tinh VO Van Hung dã lam vic vOi Ban 
Quân l Khu Kinh tê tinh và thông nhât chü tnrcrng dâu tu và vj tn xây dirng 
cong trInh Nhà a cong viii cüa Trung tam Quãn l Cira Khâu t?i  Ccra Khãu 
QuOc té La Lay tü nguôn thu phi, vuqt thu phi sü diing các cOng trInh kêt cau 
ha tang t?i  các Cira khâu (phân 70% dê lai choTrung tam quàn l cOa khau), 
theo thông báo két 1un sO 108/TB-UBND ngày 14/8/2020. 

Ngày 04/01/2021, SO K hoch và Du tu Co van bàn s 01/SKJ-I-KTN v 
vic dê nghj tham gia kiên thâm dnh chü trucing dâu tu dr an gOi cac SO, 
Ban ngành và dja phucing lien quan. 

Trên cci sO kin tham gia thim djnh báo cáo d xut chü trung du tu 
cüa các SO, Ban, ngành, dja phucing, ci the: SO Tài chInh tai  van ban so 
55/STC-TCDT ngày 11/01/202 1; SO Tài nguyen và MOi trirOng tai  van bàn sO 
137/STNMT-QLDD ngày 15/01/2021; SO Xây dirng t?i  van bàn so 41/SXD-
HTKT ngày 11/01/2021; Bô Chi huy B Di Biên PhOng tinh t?i  van bàn sO 
47/BCH-TM ngày 06/01/2021; Cic Hái quan tinh ti van bàn so 56/HQQT-
TVQT ngày 12/01/2021,; UBNID huyn Dakrông tai  van bàn so 20/UBND-TH 
ngây 11/01/2021. SO Ké hoach vâ Dâu tu dâ dé nghj Ban Quân l khu kinh te 
tinh cp nht, chinh sOa báo cáo dé xuât chO trucing dâu tu theo kiên tham gia 
cüa các SO, Ban, ngành và dja phung. 
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Ban Quán 1 Khu kinh t tinh dâ b sung, hoãn chinh h so tuân thu theo 
dung quy djnh cüa pháp 1ut dãu ti.r cong và trInh thâm djnh ti Th trInh so 
11/TTr-KKT ngày 2 1/01/2021. 

Ngày 24/02/2021, S K hoch và Dâu tu có Báo cáo s 74/BC-SKI-I-
KTN két qua thâm dlnh  báo cáo chü tnrong dâu tis dir an: Nhâ a cong vii cüa 
Trung tam Quán 1 Caa Khâu tai  Ctra Khâu Quôc tê La Lay theo dung các ni 
dung quy djnh. 

III. DANH MUC  HO S€ KEM THEO: 

1. Báo cáo d xut chü truong dâu tu dir an. 

2. Báo cáo thm djnh chü truong du tu dir an. 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, phê 
duyt chü tnrong dâu tu dir an Nhà a cong vii cüa Trung tam Quán ! Cra 
Khâu ti Ccra Khâu Quôc té La Lay./- 

Noi nIzin: 
- Nhu trén; 
- ChU tich, các PCI UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- BQL Khu kinh té tinh; 
- Sâ KHDT; 
- Lmi VT, TMD/ 
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4 /BC- SKI-1-KTN Quáng Trf, ngày2i4tháng02,iám 2021 

BAO CÁO 
t qua thm djnh Báo cáo d xut chü trirong du tir diy an: 

ng vii cüa Trung tam quãn 1 cüa khu tal cü'a khâu Quc tê La Lay 

K hoach và Du tu nhan dixcic T trInh s 11/TTr-KKT ngãy 
21101/2021 cUa BQL Khu Kinh t v viêc thAm djnh Báo cáo d xut chü truong 
dAu tu dr an: Nhà a cong v11 cUa Trung tam quãn 1 cüa khAu tai  cira khu Quôc 
t La Lay; Sau khi râ soát h so dâ duçic chinh sfra theo kin tham gia cüa các 
Sâ, ban ngành, dja phuong lien quan, Sâ K hoch và f)u tir báo cáo k& qua 
th.m djnh Báo cáo d xut chU trl.rang du ttx dir an nhu sau: 

Phn thfr nht 

TAI LIEU THAM DJNH VA TO CH!C THAM DINH 
I. HO S5 TAI LIU THAM DNH 
1. Tô trInh dè nghj thm djnh báo cáo d xut chü trwing du tir. 

2. Báo cáo d xuAt chü trucmg du tu theo quy djnh cUa Lut DAu ttr cong. 

3. Báo cáo thm djnh nôi b cüa BQL Khu K.inh th. 

ii. CAC CAN C PHAP L BE THAM DTNH 

1. Lut Du tu cOng s 39/2019/QH14. 

2. Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cUa Chinh phü Quy djnh 
chi tit mt s diu cUa Lust  Du tu cong. 

3. V.n ban s6 257/UBND-TM ngày 17/01/2021 cüa UBND tinh Quáng 
Trj v vic chü tnwng xay drng cong trinh Nhà a cOng viii cüa Trung tam quán 
1 caa khAu ti cira khu Qu6c th La Lay. 

ilL TO CHU'C THAM BJNH 

- Dcm vj chã trI thm djnh: Sâ K .hoach và Du tu. 

- HInh thüc thAm dnh: T chuite 1y kin. 

Phn thfr hal 

MEN THAM DINH DU AN 

I. MO TA THÔNG TIN CHUNG Dl)' AN 
1. Ten dur an: Nhà a cong vii cüa Trung tam quãn I tha khu ti ccra khu 

Quc th La Lay 

2.Di.ránnhóm:C. 

3. Cp quy& djnh chU tnrcvng du tu dir an: Hi dông nhân dan tinh. 

4. Cp quyt dnh du tu dir an: Uy ban nhân dan tinh. 



2 

5. Dcin vj 1p báo cáo d& xut chü Inrang dAu tu: BQL Khu kinh t tinh 

6. QuymodAutu: 

Xây mài khu nhà cong vii vài tng din tIch 5 07,96 m2  gm khOi nhà 02 
tAng dành cho khu nhà a can b (386,04 m2) và khi nhà 01 tAng dânh cho cac 
hang miic ph trçY (121,92 m2). Các hang  miic phi trçl bao gôm san vxyn, công, 
hang rào, san nn, kè chin dAt, c6ng thoát ni.râc. 

7. Dja dim thirc hin dr an: Xâ A Ngo, huyn Dakrông, tinh Quáng Trj 

8. D.r kin t6ng müc du t.r dir an: 8.786 triu ding. 

9. Ngun vn dAn tu: ngun thu phi si:r ding các cong trInh kt cAn h? 
tang t?i  các Ccra khAu Quc th phcn 70% d lçzi cho Trung tam quthn ctra khau.). 

10. Thi gian thrc hin: Näm 2021-2022. 

11. HInhthrcdAutu: dAutucong 

II. TONG HP Y MEN THAM DJNH 

Báo cáo d xuAt chü tnrcmg dAu tu dir an darn báo theo quy djnh tai  Lu.t 
DAu tu cong và cia di.rcic chinh sira dung theo các y" kin tham gia cüa các So, 
ban ngành, dja phwng có lien quan (Van ban so 71/SKH-KTN ngày 14/01/2021 
cüa Sà Kê hoach và Ddu tir ve d nghj chinh tha, bd sung mt sc ni dung vào 
báo cáo d xuá't chz trircing ddu tie,). Các ni dung chü yu nhu sau: 

1. Siy cn thit ciAn tir dr an: 

Trung tam quàn 1 cira khAu (TTQLCK) là don vj sir nghip cong 1p trirc 
thuOc BQL Khu Kinh t tinh, có ti.r each pháp nhán, có con dAu và tài khoán d 
giao djch. TTQLCK là thin vj sr nghip Co thu, tir dam báo chi phi hot dng 
thuing xuyên theo Nghj djnh s 141/20161ND-CP ngày 10/102016 cüa ChInh 
phü. TTQLCK có vai trO chirc nãng diu hành vic ph6i hçip tMng nhAt các hot 
dng chuyên ngành cUa các hrc hrcmg quán l hành chInh nhà ni.rOc, các lin e 
krng chic näng khác t?i  cOa khAu qu6c t Lao Báo và La Lay; quán l, khai 
thác, duy tu bão throng các cong trInh k& cAu ha tAng ben trong khu vrc cüa 
khAu; t chiic các hoat dng djch vi h tr thixang mai tai cUa khAu dng th&i th 
chirc thu phi sO diing các cong trmnh k& cAn ha tAng di vài phuang tin van  tái 
chO hang hóa qua khu vrc cCra khAu. Do diu kin mOi thành 1p nên b phn 
lam vic tai  cCra khAu Qu& t La Lay ch.ra có tflnl SO, dang thuê nhà t?m  d lam 
viec. Vic thuC nhà hin nay rAt bAt cp và khó khàn, Trung tam phái sO dining 
nhà thuê vera lam vic vera a. VOi vj trI each xa trung tam cOa khAu (7km), dja 
hinh him trO, di Iai  khO khàn nhAt là v müa mira bào. Ngoài ra, cling rAt kho 
khän trong b trI don tip các doàn khách Qu6c té, dac  bit vOi bn Lao. Theo 
d an vj trI vic lam duçc phê duyt thi Trung tam ducic 38 chi tiêu thinc hin 
nhim vini tai  02 cOa khAn quc t Lao Báo và La Lay, hin nay dà duc giao 28 
chi tiêu. Ti cOa khAu quc th La Lay do c sO vat  chAt  tam  b nên chi b tn 5 
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can bO,  CNV lam vic. Theo 1 trInh khi nhâ ga cra khu di vão hoat dng (dir 
kin tháng 5/202 1) thI sê diu dng tang cuäng len 13 can b. Trong djnh hiràng 
dn näm 2025, khi co sâ h? tAng, giao thông vâ nhã ga ccra khAu duçc hoân 
thin thI djnh huàng vj tn vic lam là khoãng 18-20 ngui theo vi trI vic lam dâ 
dirçc Trung tam quãn 1 cra khAu phê duyt tti Quy& djnh s 30/QD-TTQLCK 
ngày 09/6/2020. TrUâC tInh hInh nhu vy, vic xáy dirng Nhà & cong vii cUa 
Trung tam quãn 1 cüa khâu t?i  ccra khAu QUC t La Lay là rAt can thi& và phü 
hcp vài tInh hInh thrc tê cüa dja phucmg, don vi. 

2. Sr tuãn thu các quy djnh cUa pháp 1ut trong ni dung hI scr trinh 
thAm dlnh:  Ni dung h sci trinh thAm djnh dAy dü theo CáC quy djnh ti Diêu 
31 cUa Lust  DAu tl.r Cong. 

3. Sr phü hçrp vó'i các mile tiêu chin ltrçrc, k hoch và quy hoch phát 
trin kinh t - xã hi vüng, lAnh th; quy hoich phát triên ngành, 1mb vrc: 

- Phü hcp vài Quy& dinh  s 1955/QD-UBND ngày 16/09/20 14 v vic phê 
duyt di&i chinh quy hoach chi ti& khu vçrc (Ira khAu quóc t La Lay tinh Quãng Trj, t 
1 1/500; 

- Phü hcip vOi Quy& djnh s6 3460/QD-UBND ngày 03/12/2020 v vic 
phê duyt diu chinh cic bO Quy hoch chi tit khu vic (Ira khAu quôc té La 
lay, tinh Quãng Tn. 

- PhCi. hcp và tuân thu v&i Hip djnh quãn 1 biên giOi Vit — Lao, pham vi 
dir an thijc hin trong giai do?n nay nAm ngoài ph?m vi 1 00m tInh tx dithng bién 
giài Vit Nam — Lao; 

4. St phü hçrp vói tiêu chI phân 1oi dir an: Vic phãn loai dir an dam 
báo theo quy djnh tai  Khoãn 4, Diu 10, Lust  DAutu cong s6 39/2019/QHI4. 

5. Các ni dung quy dlnh  ti Diu 31 cüa Lut DAu tir công: 

a. M(lc tiêu du tir: Xây dimg Nhà a cong vi,i cüa Trung tam quãn 1 cira 
khAu tai  ccra khAu Quc th La Lay, truàc h& là ch & cho can bc cüa Trung tam, 
dng th&i hoàn thin mt phAn co s& h t.ng t?i  khu virc cra khAu Quc t La 
Lay, phát huy hiu qua cong tninh nhAm phitc v1 i cho cOng tác quàn l và phát 
trin kinh t cüa khu vrc và vüng IAn con. 

b. Quy mô thu 1w: Quy mô dAu tu phü hcp vài nhu cAu si'r diing và phñ 
hgp vai kM näng can di ngun thu phi, vuçit thu phi sCr dung các cOng trInh k& 
cAu ha tAng tai  ci.'ra khAu. 

c. Hlnh 1hzc du 1w: DAu tu Cong. 

d. Phçzm vi ithu 1w dir an không vi phm quy ch quán 1' biên giài gifla 
hai ni.ràc, phü hcrp vài quy hoch di.rçic phê duçic ph duyt. 

Dja diEm xây drng: x A Ngo, huyn Dakrông, tinh Quãng Trj 

e. Din 1i'ch dill chz sfr dyng: khoãng 1.500 m2 
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J Thôigian, IlIn d3 thy'c hin: 2021-2022 

g. Phwa'ng an lya ch9n cong ngh chin!:: Không. 

h. Giáipháp bão v môi trzthng: Trong qua trInh thi cong xAy d1rng sê tác 
dng dn môi tnrng khOng khi (biii, khI thai, ting tn...) và môi tnrông nuOc 
phát sinh ttr qua trinh vn hành cUa các may moe thit bj thi công, vn chuyn 
v.t 1iu xay drng va phát sinh chit thai do qua trInh sinh hoat cüa cong nhân xây 
dirng. VI vy, d nghj Chü du ttx chi do dcm vj thi cong có giãi pháp nh.m 
giâm thiu ô nhim môi truông. 

L T6ngmñcdEutw: 8.786triudng 

k Ngun v6n và khá ndng can a6i v6n: 

- V khá nang can di vn: Sâ Tài chInh d cO ki&n t?i  Van bàn so 
55/STC-TCDT ngày 11/01/202 1. Theo do, ngun v6n thrc hin dir an tr ngun 
thu phi sCr diing các cong trmnh k& cu h tng t?i  các Cüa khu Qu6c th (phn 
70% d lai cho Trung tam quãn eCra khu); vn duçrc b tn trong 02 nàm là 2021 
và2022. 

- Mi.rc v6n b6 tn cho dir an cii th nhi.r sau: 

D VT: triu ddng 

Näm b trI vn Mirc vn b tn 

Ngun thu phi scr diing 
các cOng trmnh kt cAu h 
tang tai  các Cira khAu 
Quoc tê (ph4n 70% d 
iQi cho Trung tam quán 
czth kMu) 

NAm 2021 5.000 5.000 

Näm 2022 3.786 3.786 

Tng cong 8.786 8.786 

6. Hiu qua kinh t - xã hi, bão v môi tru'&ng vã phát trin bn vu'ng 

- Hiu qua kinh t - xA hci: Dir an hoãn thành sê tirng btràc hoàn thin h 
thông ca sâ vt chat tai  khu vrc cCra khâu; dáp irng ch6 an cho can b cong chrc 
cüa Trung tam cCra khâu, gop phãn câi tao  kiên triic, cãnh quan khu virc cCra khâu; 
tirng buOc xay dmg b mt van hOa xâ hi ngày càng van minh và hin dai; 

- Tác dng v môi tnrng: Báo cáo d xuttchü truong du tr dà phan tIch, 
lam rO nhting nhãn to tác dng tich crc, tiêu crc den môi truông trong qua trinh thi 
cong và sau khi dir an hoàn thành dua vào thai thác sir diing. Trong qua trInh thi 
cong xay dijng, dê nghj Chü dãu ti thrc hin các giái pháp nhäm giâm thiêu tác 
dng môi tru?mg trong khu vçrc dir an, ánh hixOng den sinh hot cüa nhân dan. 
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III. KET LUAN: 

Dr an Nhã a Cong vii cüa Trung tam quãn 19 ccra khâu t?i  ccra khAu Quôc 
th La Lay dü di&i kin d tiinh cp có thm quyn quy& djnh chU Inrong dâu tu Va 

trin khai các buac tip theo. 

Trën day là kin thm djnh v chu tnwng du t'r dir an, kmnh d nghj 
UBND tinh xem xét báo cáo HDND tinh quyt djnh chü truo'ng dau tu dr an.!. 

Noi nh1n: 
- UBND tinh; 
- Ban KTNS —HDND tinh; 
-BQLKhuKinhtê; 
- Of) Sà(bão cáo); 
- PGD Pham Van Nghim; 
- Luu VT, KTN(2 ban) X. 
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