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T TRINH 
A A A F F A V/v phe duyçt chu truro'ng dau tir Dtr an: throng tranh phia Bong 

A S 'P p F thanh pho Bong Ha, tinh Quang Tr!  (don tir nut giao thro'ng 
Nguyn Hoàng den Nam cu song Hiu) 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj 

Can cü Lu.t T chüc chInh quyn dja phuing ngày 19/6/2015; Lut sra &i, 
bô sung mt so diêu cüa Lut To chrc ChInh phü và Lut To chuc chInh quyên dja 
phuang ngày 22/11/2019; 

Can cü Lu.t Ngân sách nhà nuc ngày 25/6/20 15; 

Can ci'i Lut DAu tu cong näm ngày 13/6/20 19; 

Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
ctjnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; 

Can cü Van bàn s 73/TTg-KTTH ngày 25/2/2023 cüa Thu ttthng ChInh 
phü ye vic danh miic và müc von cho các nhim vi, dir an thuc Chi.rcmg trInh 
phic hôi và phát triên kinh tê - xâ hi; Van bàn so 74/TTg-KTTH ngày 25/2/2023 
cüa Thu tung ChInh phü ye vic thông báo danh miic và müc vOn cho các nhim 
v11, dir an thuc Chumg trInh phiic hôi và phát triên kinh tê - xã hi (dqt 4); 

Trên ci sâ báo cáo thm djnh cüa Sâ K hoach và Dâu tu ti Báo cáo so 
52/BC-SKH-KTN ngày 24/02/2023; Uy ban nhân dan tinh trInh k' h9p thu 15 Hi 
dOng nhân dan Khóa VIII xem xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phê duyt chü 
trucrng dâu tu Dir an Dumg tránh phIa Dông thành phô Dông Hè, tinh Quáng Trj 
(doin tir nut giao dithng Nguyen Hoàng den Nam câu song Hiêu) vói các ni dung 
nhu sau: 

1. Ten diy an: Du&ng tránh phIa Dông thành ph Dông H, tinh Quãng Trj 
(don tr nut giao ththng Nguyen Hoàng den Nam câu sOng Hiêu). 

2. Dir an nhóm: B. 

3. Cap quyt dlnh  chü trirong du tir: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj. 

4. Cap quyt d!nh du tir: Uy ban nhãn dan tinh Quáng Trj. 

5. Don v 1p báo cáo d xut chü triro'ng du tir: S Giao thông 4n tái 

6. Quy mô du tir: Chiu dài tuyn khoáng 4,2km, thit k theo tiêu chuân 
dung cap iii dông bang, Vtk80 km/h. Nên dung 1 2m, mt dixô'ng 7m và lê gia 
cô mi ben 2m, lé dat môi ben 0,5m. Mt duô'ng cap cao Al, mO dun dan hôi yêu 
câu ~ 160Mpa. Câu thiêt kê vâi tái trçng HL93, cOng H30-XB8O. 



7. Da dim thirc hin: Thành ph Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

8. Dir kin tng mfrc du tir dir an: 230.000 triu dng. 
A A n A I 9. Nguon von dau tir: Ngan sach trung ucing va ngan sach trnh, trong do: 

- Ngãn sách trung .rcing theo Van bàn s6 73/TTg-KTTH ngày 25/2/2023 cüa 
Thu tithng ChInh phü ye vic danh miic và müc von cho các nhim v, dv an 
thuc Chrnmg trInh phic hôi và phát triên kinh tê xâ hi, Van bàn so 74/TTg-
KTTH ngày 25/2/2023 cüa Thu tuóiig ChInh phü ye vic thông báo danh mic và 
müc von cho các nhim vti, dv an thuc Chrang trInh phic hôi và phát triên kinh 
té - xã hi (dçit 4) là 203.000 triu dng. 

- Ngân sách tinh giai dotn 202 1-2025 là 27.000 triu dng. 

10. Thôi gian thrc hin: 2023-2025. 

11. Hmnh thüc du ttr: Du tix cong. 

(Co cltr tháo Nghf quyé't kern theo). 

Uy ban nhãn dan tinh kInh trmnh Hi dng nhãn dan tinh xem xét, quyt 

Ntii nhn: TM.IJY BAN NIIAN DAN 
-Nhtttrén; 
- Thtrông trrc Tinh üy (d báo cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 

Các s&: KH và DT; TC; GTVT; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Liiu: VT, THu. 

 

Wi Van Hirng 
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