
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S&  498  /TTr-UBND Quáng Trj,  ngày4g tháng)4 nám 2021 

T( TRINH 
V vic ban hành Nghj quytcüa HOND tinh phê duyt chü trirong du hr 

Dr an: Tuyen throng ket 1101 cang hang khong Quang Tr! voi Quoc 19 1 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phucrng ngày 19/6/2015; 
Can cir Lut Du tr cong ngày 13/6/20 19; 
Cncü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 

djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Dâu tix công; 
Can c1r Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cUa Üy ban 

Thithng vi1 Quôc hi quy djnh ye nguyen täc tiêu chI và djnh mrc phân b vn 
dâu tu Cong nguôn ngân sách nhà nuâc giai doan 202 1-2025; 

Can ctr Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu turng 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thix&ng vi Quôc hi quy 
djnh ye nguyen täc tiêu chI vâ djnh müc phân bô von dâu tu cong nguôn ngãn 
sách nhà nithc giai doan 202 1-2025; 

Can cü Van bàn s 41 9/TTg-KTTH ngây 02/4/2021 cüa Thu tung ChInh 
phü ye vic dir kiên kê hoach dâu ttr cong trung han  giai doan 202 1-2025; 

Can ct'r Thông báo s 170-TB/TU ngày 06/10/2021 cüa Ban Thtrng viii 
Tinh u' ye kêt 1un cüa Ban thuông vii Tinh üy ye triên khai th%Ic hin các d an 
Trung tam din KhI LNG Hâi Lang và Câng hang không Quáng Trj; 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, ban hành Nghj quyt v vic phé 
duyt chü tnrcmg d.0 tu dir an Tuyn thrmg kt niM cãng hang không Quâng Trj 
vói Quc 1 1 vâi các nOi  dung nhu sau: 

1. Quy hoich, muic tiêu và phim vi du tir: 
- Quy hoach: Tuyên duông kt ni cáng hang không Quáng Trj tr Qu& 

lô 1 dn du&ng yen bin thirc hin theo van bàn s' 907/UBND-CN ngày 
16/3/20 18 cüa UBND tinh và d xut cüa các ngành tai  van bàn s 368/SGTVT-
BQLDA ngày 16/3/20 18, c1i th mt ct ngang n&n di.thng rng 48,5m. 

Giai doan  1 d.0 tu nn duing rng 1 2,0m, mt du&ng rng 11 ,0m du tu 
2 ben tr via he vào trong theo mt ct quy hoach. 

- Muc tiéu dâu tu: 
Vic xây d%mg tuyên duing k& ni cãng hang khOng Quãng Trj vâi Quc 

1 1, nh.m k& ni Cãng hang không vài h thng giao thông trong khu vuc, gop 



TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

phn phát huy hiu qua du tii dir an Cáng hang không, qua do thüc dy phát 
trin kinh t - xã hôi cUa tinh. 

2. Quy mô du tir: 

Tuyn du&ng kt nôi Cãng hang không Quãng Trj tü Quc 1 1 dn 
dithng yen bin có chiu dài 11,5km. Giai don 1 du tu do?n tuyn kt nOi tr 
Câng hang không Quáng Trj dn Quc 1 1 vói chiu dài 4,3 km theo tiêu chun 
dung cp III dng bAng, Vtk 80km/h. Mt cAt ngang nn dis&ng rng 12 m, 
mt du&ng rng 7 m, 1 gia c 2 m x 2 ben, 1 dt 0,5m x 2 ben. 

3. Nhóm dir an: NhOm B. 

4. Ting mfrc du tir: 89.689 triu dng (Tam mu-al chin tj, sáu tram tam 
mu-cri chin triu dng). 

5. Co cu nguiin vn du tu: Ngân sách tinh. 

6. D!a  dim xây dyng: Xã Thanh An, huyn Cam L; xã Gio Quang, 
huyn Gio Linh, tinh Quáng Trj. 

7. Thôi gian, tin d thirc hin: 4 näm, tü nàm 2022 - 2025. 

8. HInh thfrc du tir: DAu tix cong. 

KInh d nghj HDND tinh xem xét ban hành Nghj quyt phé duyt chU 
trrning dâu tu dr an. 

(Dw tháo Nghj quylt dinh kern).!. 

Nui nhçIn: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KH-DT, GTVT; 
- Ban QLKKT; 
- BQLDA DTXD các CTGT; 
- LLru VT, CNT, CNH.* 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

DVTHAO
NGH! QUYET 

Phê duyt chü triro'ng du tur diy an: 
Tuyn dirông kt ni cãng hang không Quãng TrI vói Quc 1 1 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRj 
KHOA VIII- HQP THU 

Can th Luat  i'd c/nc C'hInh quyn dja phircrng ngày 19/6/2021, Lut tha 
dôi, bô sung mt so Diêu cña Lu2t TO chz-c C'hInh phü và Lut Td chic chInh 
quyên djaphwctng ngày 22/11/2019; 

Can c& Lugt Ddu tif cOng ngày 13/6/2019 

Can c& Luqt Ngán sách nhà nir&c ngày 25/6/2015; 
Can ct Ngh/ a'jnh sO 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cüa C'hinh pith Quy 

djnh chi tiét mt so diêu cüa Lut Dáu tw cOng, 

Can c& Nghj quyê't sO' 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia L ban 
Thztông vy QuOc hi quy djnh ye nguyen tác tiêu chI và djnh mic phán bO vOn 
dáu tu cOng nguOn ngán sách nhà nwóc giai doan 2021-2025; 

Can c& Quyê't djnh sd 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cña Thu tir&ng 
ChInh phz quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu cáa Nghj cjuyêt so 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Uy ban Thiro'ng vy QuOc hi quy 
djnh ye nguyen tác tiéu chI và djnh mzc phán bO vOn dáu tw cOng nguOn ngán 
sách nhà nuc giai dogn 202 1-2025; 

Can th Van ban sd 419/77'g-K17'H ngày 02/4/202 1 cua Thñ twOng CiiInh 
phi v vic dy ldên kê hogch dáu tu cOng trung hgn giai dogn 2021-2025, 

Xét Ta trInh Sd /77'r-UBND ngày /10/2021 cia UBND tinh v vic 
ban hành Ngh/ quyêt cña HDND tinh phê duyét chz trwlng dáu tu dir an Tuyên 
thrOng kêt nOi cáng hang khOng QuOng Trj vOl Quoc 10 1; Báo cáo thâm tra 
5d /BC-HDND ngày . . ./10/2021 cza Ban Kinh té - Ngán sách HDND tinh 
và j kién cüa các dcii biéu HDND tinh. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chU tnrcing du tiz dir an Tuyn dithng kt ncM cãng 
hang không Quáng Trj vâi Quôc 1 1 nhu sau: 

1. Quy hoch, miic tiêu va phm vi du tir: 
- Quy hoch: Tuyn &r&ng két ni câng hang không Quáng Trj tr Quôc 

1 1 dn du?mg yen bin thirc hin theo van bàn s 907/UBND-CN ngày 



16/3/2018 cUa UBND tinh và d xut cüa các ngành tii van ban s 368/SGTVT-
BQLDA ngày 16/3/2018 cüa S& Giao thông vn tãi, ci,i th mt cat ngang nén 
thr?ing rng 48,5m. 

Giai dotn 1 du tir nn di.r?mg rng 12,0m, mt dithng rng 11,0m du tu 
2 ben tr via he vào trong theo mt ct quy hoach. 

- Miic tiêu du tu: 
Vic xay dirng tuyn di.rông kt ni cáng hang không Quãng Trj vói Quc 

1 1, nhm kt ni Cãng hang không vâi h thng giao thông trong khu vrc, gop 
phn phát buy hiu qua dAu tu dir an Cãng hang không, qua do thüc dy phát 
trin kinh t - xã hôi cUa tinh. 

2. Quy mô du tir dr kin: 

Tuyn duàng kt ni Cáng hang không Quâng Trj ttr Quc 1 1 dn 
du&ng yen bin cO chiu dài 11,5 km. Giai doan 1 du tu don tuyn kt ni tü 
Cáng hang không Quâng Trj dn Quc 1 1 vâi chiu dài 4,3 km theo tiêu chun 
di.thng cp III dng bang, Vtk = 80km1h. Mt c.t ngang nn dumg rng 12 m, 
mt du0ng rng 7 m, lê gia cô 2 m x 2 ben, 1 dt 0,5m x 2 ben. 

3.Nhómdirán:NhómB. 

4. Tng mfrc du tir: 89.689 triu dng. 

5. Co cu ngun vn du tir: Ngân sách tinh. 

6. Da dim xây dtrng: Huyn Gio Linh, tinh Quáng Trj. 

7. Thô'i gian, tin d thçrc hin: 4 näm, ti'r näm 2022- 2025. 

8. HInh thfrc du tu': Du tix cong. 

Diu 2. Giao UBND tinh t chirc th1rc hin Nghj quyt theo diing quy 
djnh cüa Lut Dâu tu Cong. 

Diu 3. Giao cho Thung trçrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 
các dai  biêu HDND tinh phôi hqp vâi Ban Thu&ng trrc UBMTTQVN tinh, các 
ti chüc thành viên cüa M.t trn và các to chüc xã hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quy& nay dã duçic HDND tinh Quãng Trj Khóa VIII k' hçp thir 
thông qua ngày tháng näm 2021 và có hiu 1irc sau 10 ngày kê tü ngày thông 
qua.!. 

No'inhin: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- TVTU, 1THDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh ñy, I-IDND, UBND tinh; 
- Các sâ: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dal biu HDND tinh; 
- TFr JIDND, UBND huyn Gio Linh; 
- BQLDA DTXD các CTGT; 
-Ltru:VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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