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Quáng Tn, ngàyoA tháng 11 nám 2022 

TO TRINH 
Ye vic phê duyt chü truong du tir diy an: Lát via he 

các tuyên du'ô'ng con 1ii Khu do thi Nam Bong Ha giai don 1 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cir Lut T chirc chmnh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; Lust si:ra di, 
bô sung mt so diêu cüa Lut To chirc ChInh phü và Lut To chüc chInh quyên 
dja phuang ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Du t.r cong ngày 13 ngày 6 tháng 2019; 

Can ci'r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu ttr công; 

Sau khi xem xét d nghj cüa Trung tam Phát trin qu9 dt tinh tai  To' trInh 
so 1324/TTr-TTPTQD ngày 09/11/2022, Sâ Kê hoach và Dâu tu tti Bao cáo so 
4051BC-SKH-KTN ngày 07/11/2022 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü 
trixong dâu tu d%r an; UBND tinh kInh trInh HDND tinh xern xét, ban hành Nghj 
quyêt phê duyt chñ truo'ng dâu tu dir an Lát via he các tuyên dung cOn laj Khu 
do thj Narn Dông Ha giai don 1 vâi các ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tu': 

Xây drng chinh trang, hoân thin cc s h tang Khu do thj Nam Dông Ha 
giai don 1 theo quy hoach  duçc duyt; dam bão dOng b ha tang, v sinh môi 
truO'ng và m quan do thj. 

2. Quy mô du tir: 

Du tu xay dçrng chinh trang lát via he các tuyn &thng cOn iai  thuc Khu 
do thj Nam DOng Ha giai doan  1, gôm các hang miic chInh nhix sau: 

- Hèph bó via: Tng din tIch lát he ph khoãng 25.000 m2, gm: Bó via 
và lát he pho bang dá tr nhiên vói din tIch lát khoáng 6.150 m2; bó via bang be 
tong düc san và lát gch Terrazzo vth din tIch lát khoãng 18.850 m2. 

- Cay xanh: Di dñ cay xanh vj trI không thIch hqp dn vj trj mói, chtt bô 
cay không thIch hçip và trOng bô sung cay xanh dam bâo m quan do thj. BOn 
trông cay bang dá ché. 

- H thAng thoát nithc: Sua chüa M ga cho phü hç'p vOi cao d via he hoan 
thin mOi và bô sung lap dt van 1t ngän müi, tam chän rae, ông HDPE nôi ho 
thu vài ho ga dé báo v môi trung và dam bâo thoát nrnrc. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
TICH 

- He thó"ng ca'p nu'&c. Thay mâi các di.thng ng thép d.p nuOc di di.râi he 
phô bang h thông ông nhira HDPE dung kInh D32-llOmm, chiêu dài khoãng 
7.600m. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tong mfrc du tir: 28.895 triu dông. 

5. Nguon von dau tir: Nguon thu tu dau gia quyen sii ding dat cua tinh. 

6. Da dim xãy dtyng: Phuing Dông Lixong, thành ph Dông Ha. 
• • A •A S 7. Tho'. gian, tien do thirc hiçn: Tr nam 2023±2025. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh.I.  (,J/' 

Noi nhn: 
-Nhtrtrén; 
- Chü tich và các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các s&: KHDT, TNMT, XD; 
- UBND thânh ph Dông Ha; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Li.ru: VT, TH, KT111  


	Page 1
	Page 2

		2022-11-23T16:41:03+0700


		2022-11-23T16:40:59+0700




