
UY BAN NHAN DAN 
TNH QUANG TR! 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôclâp-Tirdo-Hanh phüc 

S&  AA1I-  /TTr-UBND Quáng Tn,  ngày4.9  tháng 6 nám 2022 

T TRINH 
V vic phê duyt chü tru'o'ng ttu tir dir an Xir 1, khäc phic dim tim n 

tai nn giao thông tii nñt giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Durô'ng H Chi Minh 
nhánh Tây, thi trin Khe Sanh, huyn Hu*ng Hóa 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chüt chinh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut Sra 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chInh ChInh phü và Lu.t To chirc ChInh 
quyên dja phuong ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Càncir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Dâu tu cOng; 

Xét d nghj cUa Ban An toàn giao thông tinh tai  Tôr trInh s 1 94ITTr-
BATGT ngày 24/6/2022 và Báo cáo thâm djnh so 229/BC-SKH-KTN ngáy 
23/6/2022 cUa Sâ Kê hoach  và Dâu tu; 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh tinh khóa VIII, 
k' hop thi'r 10 xem xét, phê duyt chü truong dâu tu dir an Xir 1, khäc phiic 
diem tiém an tai nan  giao thông t?i  nut giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Dung 
Ho ChI Minh nhánh Tây, thj trân Khe Sanh, huyn Huàng Hóa vài các ni dung 
nhu sau: 

1. Mic tiêu du fir: 

- Dam báo an toàn giao thông cho ngu?i tham gia giao thông, giãm thiêu 
tai nan  giao thông. 

- Phân 1ung, hu&ng dn ngi.thi diu khién phuong tin giao thông qua nut 
giao theo trt tir quy djnh, han  chê ün tàc giao thông; tang khá näng thông hành 
qua nut giao. 

- Nâng cao näng 1irc quán 1 giao thông, gop phn hoàn thin h thong 
giao thông do thj ngày càng van minh, hin di. 

2. Quy mô du tir: 
Ct den tin hiu giao thông ct cao 6,2m; ct den tin hiu giao thông cao 

2,5m; ct den tin hiu giao thông cao 4,4m. Trên ct bô trI các 1oi den tin hiu 
giao thông LED; b6 tn tü diêu khiên den tin hiu giao thông, báo hiu dumg b. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tng muc du tir: 1.482 triu dng. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

A A 5. Nguon von dau tu: 

- Ngun kinh phi an toàn giao thông Trung i.rcmg b sung có miic tiêu 250 
triu dông; 

- Ngun tài trçl tir Qu5 bão him xe co giói - Hip hi báo him Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 182 triu dông. 
6. Oja dim xây dijng: Thj trn Khe Sanh, huyn Huâng Hóa, tinh 

Quãng Trj. 

7. Thb'i gian, tin d thrc hin: Nàm 2022. 

TiJy ban nhân dan tinh kInh trInh Hti dng nhân dan tinh xem xét, quyêt 
djnh./. / 

Nd nh,ln: 
- Nhtx trên; 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S& KHDT, GTVT; 
- Ban ATGT tinh; 
- Li.ru VT, THU. 

Vô Van Hirng 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

S& INQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 6 nàm 2022 

NGH! QUYET 
Phê duyt chü trirong du tu dty an: Xtr 1, khãc phiic dim tim n tai nn 
giao thông ti nut giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Dtrô'ng H ChI Minh nhánh 

Tây, thj trn Khe Sanh, huyn Huó'ng Hóa 

HOI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR 
KHOA VIII- KY HQP THu 10 

Can ct Lut Td ch&c chInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015; Lut Sza 
dói, bô sung m5t so diêu cza Lut TO chInh ChInh phi và Luçt To chtc ChInh 
quyên dja pharcrng ngày 22/11/2019; 

Can c&LutDdu tucOngngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj djnh sO 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cza C'hInh phz quy 
djnh chi tiêt m5t sO diéu cza Luç2t Dáu ftc cOng, 

Xét T& trinh s /TTr-UBND ngày /6/2022 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt chi tricang dáu tic c4 an xtr l, khàc phc äiêrn tiêm an tai ngn giao 
thông tgi nat giao ngã ba Km63+400/QL.9 - DirOng Ho GhI Minh nhánh Táy, 
thj trán Khe Sanh, huyn Hu&ng Hóa; Báo cáo thám tra cia Ban Kinh tê - Ngán 
sách H$i dOng nhán dan tinh, j Idén tháo luán cáa dgi biéu Hói dOng nhán dan 
tinh tgi /cj) hop. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chU trucing du til dir an Xir 1, khàc phiic diem tiêm an 
tai nan  giao thông tti nut giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Duing Ho ChI Minh 
nhánh lay, thj trân Khe Sanh, huyn Huàng Hóa nhu sau: 

1. Muc tiêu du tu: 

- Dam báo an toàn giao thông cho ngtthi tham gia giao thông, giám thiu 
tai nan  giao thông. 

- Phân 1ung, hu&ng dn ngi.thi diu khin phuong tin giao thông qua nUt 
giao theo tr3t  tir quy djnh, han  ché Un täc giao thông; tang khã näng thông hãnh 
qua nUt giao. 

- Nâng cao näng 1rc quân 1 giao thông, gop phn hoàn thin h th6ng 
giao thông do thj ngày càng van minh, hin dai. 



2. Quy mô du ti.r: 

Cot den tin hiu giao thông ct cao 6,2m; ct den tin hiu giao thông cao 
2,5m; ct den tin hiu giao thông cao 4,4m. Trén ct bô tn các 1oi den tin hiu 
giao thông LED; bô trI tü diêu khiên den tin hiu giao thông, báo hiu dtthng b. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tong mirc dâu tu: 1.482 triu dng. 

5. Ngun von dâu tu: 

- Ngun kinh phi an toàn giao thông Trung ucmg b sung có miIc tiêu 250 
triu dông; 

- Nguôn tài trg tir Qu bão him xe ci gii - Hip hi Bão him Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 182 triu dông. 

6. Dja dim xây dirng: Thj trn Khe Sanh, huyn Hirâng Hóa, tinh Quãng 
Trj. 

7. Th?i gian, tiên d thirc hin: Näm 2022. 

Diu 2. T chirc thi.rc hin. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chirc thrc hin Nghj quy&. 

2. Thithng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
tinh, To dii biêu Hi dông nhân dan tinh và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh 
phôi hcp v&i Ban Thithng trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat 
thirc hin Nghj quyêt. 

Ngh quyt nay dã dirge Hi dng nhân dan tinh Quãng Iii, khóa VIII, k' 
h9p thir 10 thông qua ngày tháng 7 näm 2022 và có hiu lirc kê tr ngày thông 
qua.!. 
Noinhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; CHU T!CH 
- Thising tri.rc TU, Thuông ti-tic HDND, 

UBND, UBMTI'QVN tinh; 
- Van phàng: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các s: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai biu I-IDND tinh; 
- TT HDND, UBND huyn Htiàng Hóa; 
- Ban ATGT tinh; 
- Luu: VT. Nguyen Bang Quang 
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