
119! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Htnh phüc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2022 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trtrong du tur 

Dir an: Lát via he các tuyn du'ô'ng con 1ii 
Khu do thj Nam Bong Ha giai don 1 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TRI 

KHOA VIII, KY HQP THU' 

Can cz Lut Ta ch&c chInh quyn dja phwing ngày 19/6/2015; 

Can cz Luát tha daj, ba sung mç3t so' diu cia Lut Ta chic C'hInh phü và 
Lut TO ch&c chInh quyn djaphzwng ngày 22/11/2019, 

Can cz Lut Dcu tzi cOng ngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj djnh sa 40/2020/ND-CT ngày 06/4/202 0 cüa ChInh phi Quy 
djnh chi tiét thi hành m3t sO diêu cia Lut Dáu tu' cOng, 

Xét T& trinh sO' 228/TTr- UBND ngày 21/11/2022 cla UBND tInh ye vic 
ban hành Nghj quyê't cza HDND tinh phê duyt chi trutrng dáu tu' dr an Lát via 
he các tuyên diràng con igi Khu dO thj Nam Dóng Ha giai dogn 1; Báo cáo thám 
tra cia Ban Kinh té - Ngdn sách HDND tinh, Y kiên tháo lun cia dgi biêu Hç3i 
dOng nhán dan tinh tgi Icj) hQp, 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Phê duyt chü tnrang du tu dir an Lát via he các tuyn dt.ring con 
1i Khu do thj Nam Dông Ha giai don 1 vâi các ni dung nhij sau: 

1. Mic tiêu du tir: 
Xây dijng chinh trang, hoàn thin cci si hi tang Khu do thj Nam Dông Ha 

giai don 1 theo quy hoch duçic duyt; dam bão dOng b ht tang, v sinh mOi 
trueing và m quan dO thj. 

2. Quy mô du tir: 

Du tu xây dirng chinh trang lát via he các tuyn du&ng cOn 1?i  thuc Kim 
do thj Nam Dông Ha giai doan 1, gôm các hng miic chInh niur sau: 

- Hèplid, bó via: Tng din tIch lát he ph khoãng 25.000 m2. Kêt câu via 
he sir diing các v.t 1iu dam bão m5 quan và bn vü'ng khi dua vào sir dung. 

- Cay xanh: Di diii cay xanh vj tn không thIch hqp dn vj trj mâi, chat bO 
cay không thIch hqp và trng b sung cay xanh dam bão m5 quan dO thj. 



- H thdng thoát nithc: Sfxa chüa h ga cho phü hçip vi cao d via he hoàn 
thin mâi và bô sung lap dt van 1t ngàn müi, tm chin rác, ng ni h thu vói 
ho ga dê bão v môi trithng và dam bâo thoát nuóc. 

- He thing ca'p nu'àc: Thay mói các dithng ng thép cp nithc di dirâi he 
phô, chiêu dài khoãng 7.600m. 

3. Nhóm dtr an: Nhóm C. 

4. Tong moe du tir: 28.895 triu dng. 
A ..( A •' 5. Nguon von dan tir: Nguon thu tt.r dau gia quyen sir ding dat cua tinh. 

6. Dja dim xây ding: Phuing Dông Lrnng, thành ph Dông Ha. 

7. Thoi gian, tin d thiyc hin: Tr nám 2023~2025. 
.A .,, Dieu 2. To chuc thirc hien 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thtr&ng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, Ti dti biu Hi dng nhân dan tinh và dai  biu Hi dng nhân dan tinh phôi 
hçp vói Ban Thu?mg trrc Üy ban Mt trn T quôc Vit Nam tinh giám sat thrc 
hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, K' 

h9p thir .... thông qua ngày ... tháng .... nàm 2022 và có hiu lirc ké tü ngày 
thông qua.!. 

Nol n/:âiz: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các Bô: KH&DT, TC; 
- Ciic Kim tra VB B Tu pháp; 
- TVTU, 117 HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn Di biêu QH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Van phông HDND tinh; 
- Các SO: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- TTHDND, UBND thành ph Dông Ha; 
- Liru: VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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