
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND     Quảng Trị, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư  

dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 

190/BC-SKH-KTN ngày 06/5/2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2); UBND tỉnh 

Quảng Trị trình HĐND tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 22 xem xét, ban hành Nghị 

quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án Khu tái định cư xã Hải An 

(giai đoạn 2) với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm di dân tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng 

Khu bến cảng Mỹ Thủy và các dự án động lực đầu tư trong Khu kinh tế Đông 

Nam; từng bước đầu tư xây dựng một số công trình công cộng cấp thiết tại khu 

tái định cư nhằm góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới, tạo điều 

kiện thuận lợi, đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt của người dân phải di dời; 

đồng thời tạo cơ sở hạ tầng ban đầu để kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế 

Đông Nam của tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích xây dựng 43,6ha (trong đó 

giai đoạn 2021 - 2025 là 27,15ha; giai đoạn sau năm 2025 là 16,45ha) gồm các 

hạng mục: 

- San nền với diện tích khoảng 29ha, cốt san nền theo cốt quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; 

- Số lô đất hoàn thành để tái định cư: 274 lô; 

- Đường giao thông có tổng chiều dài khoảng 7.500m; 

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc và thoát nước 

ngang bằng bê tông cốt thép. 



  

- Cây xanh: Trồng cây xanh trên các tuyến đường trong khu vực dự án; 

- Hệ thống cấp điện: Xây dựng Trạm biến áp, đường dây trung áp 22kV, 

đường dây hạ áp 0,4kV và bố trí hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường 

nội bộ khu tái định cư; 

- Cấp nước sinh hoạt: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt bằng đường 

ống HDPE đấu nối tuyến ống nước đã có sẵn trong khu vực; 

- Xây dựng Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND xã, tổng diện tích xây dựng 

các hạng mục khoảng 2.800,0m2; 

- Xây dựng Trạm Y tế, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 

1.150,0m2; 

- Xây dựng Trường tiểu học và THCS, tổng diện tích xây dựng các hạng 

mục khoảng 5.050,0m2; 

- Xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổng diện tích xây dựng các 

hạng mục khoảng 1.985,0m2.  

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 180.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

Nguồn vốn ngân sách Trung ương trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là 

130.000 triệu đồng và phần còn lại sẽ bố trí giai đoạn 2026 - 2030. 

6. Địa điểm xây dựng: Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2023 - 2026. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
  

Nơi nhận:            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;                CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý KKT tỉnh; 

- UBND huyện Hải Lăng; 

- Lưu VT, CN. 

      .                                 Võ Văn Hưng            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /NQ-HĐND Quảng Trị, ngày        tháng      năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2) 

---  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      /5/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái 

định cư xã Hải An (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày     

…/5/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu 

HĐND tỉnh, 

NGHỊ QUYẾT: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Hải An 

(giai đoạn 2) như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Cảng biển Mỹ 

Thủy và các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Đông Nam; từng bước đầu tư xây 

dựng một số công trình công cộng cấp thiết tại khu tái định cư nhằm góp phần 

hoàn thiện các tiêu chí xã Nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo ổn 

định đời sống sinh hoạt của người dân phải di dời; đồng thời tạo cơ sở hạ tầng 

ban đầu để kêu gọi thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư xây dựng khu tái định cư với diện tích xây dựng 43,6ha (trong đó 

giai đoạn 2021 - 2025 là 27,15ha, giai đoạn sau năm 2025 là 16,45ha) gồm các 

hạng mục: 

- San nền với diện tích khoảng 29ha, cốt san nền theo cốt quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; 

DỰ THẢO 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5352/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=48&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=66/BC-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=48&lan=1


  

- Số lô đất hoàn thành để tái định cư: 274 lô; 

- Đường giao thông có tổng chiều dài khoảng 7.500m; 

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc và thoát nước 

ngang bằng bê tông cốt thép; 

- Cây xanh: Trồng cây xanh trên các tuyến đường trong khu vực dự án; 

- Hệ thống cấp điện: Xây dựng Trạm biến áp, đường dây trung áp 22kV, 

đường dây hạ áp 0,4kV và bố trí hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường 

nội bộ khu tái định cư; 

- Cấp nước sinh hoạt: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt bằng đường 

ống HDPE đấu nối tuyến ống nước đã có sẵn trong khu vực; 

- Xây dựng Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã, tổng diện tích xây dựng 

các hạng mục khoảng 2.800,0m2; 

- Xây dựng Trạm Y tế, tổng diện tích xây dựng các hạng mục khoảng 

1.150,0m2; 

- Xây dựng Trường tiểu học và THCS, tổng diện tích xây dựng các hạng 

mục khoảng 5.050,0m2; 

- Xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tổng diện tích xây dựng các 

hạng mục khoảng 1.985,0m2. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 180.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

Nguồn vốn ngân sách Trung ương trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là 

130.000 triệu đồng và phần còn lại sẽ bố trí giai đoạn 2026 - 2030. 

6. Địa điểm xây dựng: Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2023 - 2026. 

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công. 

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và 

các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các 

tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội giám sát thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Trị Khóa VII kỳ họp thứ 22 

thông qua ngày    tháng    năm 2021 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- TVTU, TTHĐND, UBND,UBNTTQVN tỉnh; 

CHỦ TỊCH 

 



  

- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang 
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