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NGH QUYET 
Vvic phê duyt chü tru0ng du tir

A Dir an Xay dirng chinh trang, hoan thien dong bQ 
co s& h tng khu do thi Nam Bong Ha giai doin 2 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

KHOA VIII, KY HQP THt 

Can ct' Luat  T ch&c Chmnh quyn dja phzrcrng ngày 19/6/2015; Lut2t tha 
dói, bô sung mç5t sd dié'u cña Lugt Td chi2'c ChInh phi và Lut Td ch&c ChInh 
quyên dja phuoiig ngày 22/1]/2019, 

Can cLutDu twcóngngày 13/6/2019, 

Can ci Nghj dlnh  sd 40/2020/ND-CF ngày 0 6/4/2020 cüa ChInh phi Quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t s diê'u cüa Lu2t Du tu' công; 

Xét To' trInh so' 224/TTr-UBND ngày 21/11/2022 cia UBND tinh v vic 
ban hành Nghj quyê't cia HDND tinh phê cht tru'o'ng dáu tu dy an Xáy drng 
chinh trang, hoàn thin dng bç5 co' sO' hg tcng khu dO thj Nam DOng Ha giai 
doan 2; Báo cáo thdm tra cüa Ban Kinh té - Ngán sách HDND tinh, Y kiên tháo 
lun ca dQi biêu H5i dOng nhán dan tinh tgi kj) hQpl, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chñ truung du ur dir an Xây dirng chinh trang, hoàn 
thin dng b co s ht tng khu do thj Nam DOng Ha giai doan  2 vâi các ni 
dung nhu sau: 

1. Miuc tiêu du tu': 

Xây dirng chinh trang, hoàn thin Co sâ h tng Khu do thj Nam Dông Ha 
giai doan 2 dng bô v ha t,ng, dam báo v sinh môi trirà'ng và m quan do thj, 
gop phân dua thành phô Dông Ha dt các tiêu chI cüa do thj loai  II. 

2. Quy mô du tir: 

2. Quy mô dâu tur: 

Du tu xây drng chinh trang 19 tuyn di.thng thuc Khu do thj Nam Dông 
Ha giai don 2, bao gm các hng m11c chInh sau: 



- Hèph ho via. Tng din tIch lát he ph khoâng 48.740m2. Kêt câu via 
he sir diing các 4t 1iu dam bão m quan và bn virng khi dua vào sir diving. 

- Du'&ng giao thông: Sira chUa thám laj  mt dithng các tuyn bj hu hông; 
xr 1y, cãi tao  nut giao dithng Trjnh Hoài Di'rc và dithng Nguyn Van Cu; son 
vich ké dung các tuyn giao thông. 

- H tMng thoát nzthc: Ha cao d các h ga cho phii hp vol cao d bó 
via he hoàn thin mOi và b sung 1p dt van 1t ngàn müi, tam chàn rác, ông nôi 
cua thu vOi h ga d bão v môi trlrmg và dam bão thoát nuOc. 

- He tho'ng cá'p nwác: Thay mOi các duOng ng thép cp nuOc di duOi he 
ph& chiu dài khoãng 8.208 m và b trI hçng tip nuOc ciru hóa theo quy djnh. 

- Chié'u sang: B sung chiu sang tai  nut giao di.thng Trjnh Hoài DOc và 
hrung Nguyn Van Cr. 

- Trng cay xanh: Di di và chat bó cay xanh tai  các vj trI không thIch 
hccp, trông bô sung cay xanh dam bâo m quan do thj trên các tuyên duung. 

3. Nhóm di1 an: Nhóm C. 

4. Ting mfrc dâu tir: 3 8.692 triu dông. 

5. Ngun vEn du tir: Ngun thu tt'r du giá quyn sü diing dt cüa tinh. 

6. Dja dim xây dii'ng: Phithng Dông Luong, thành ph Dông Ha. 
A 7. Tho. gian, tien d9 thirc hiçn: 2023-2025. 

Biu 2. To chrc thuc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chOc thirc hin Nghj quy&. 

2. Thi.r&ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, T dai  biu Hi dng nhân dan tinh và dai  biu Hi dông nhân dan tinh 
phi hqp v&i Ban ThuOng trrc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh giám sat 
thirc hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay duçic Hôi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, KS' 
h9p thO ... thông qua ngày ... tháng .... nàm 2022 và có hiu hrc kê tir ngày 
thông qua.!. 

No'i nhân: 
- VPQH, VPCTh, VPCP; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- Ce Kim tra VB B Ta pháp; 
- TVTU, iT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn Dai biu QH tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Van phOng HDND tinh; 
- Các S: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- TTHDND, UBND thành ph Dong Ha; 
- Li.ru: VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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