
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip - Tir do - Hinh phüc  

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 3 nám 2023 

Dli THAO
NGH! QUYET 

V/v phé duyt chü trirong du tir Dir an: Nâng cap, m& rng tuyn dirbng 
Tan Lien — Thun BH.86), don qua xã Tan Lien 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VIII, KY HQP THU 16 

Can cz- Lut td chic chmnh quyn dja phuviig ngày 19/6/2015, Luát tha 
dói, ho sung mçät sO diêu cüa Luat  tO chi'c GhInh phz và Luát td chz'cc chInh 
quyén, djaphwo'ng ngày 22/11/2019, 

Can cz Lut Ngán sách nhà nuóc ngày 25/6/2015; 

Can th Lut Du tic cOng ngày 13/6/2019, 

Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cza ChInh phz quy 
djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cia Lut Dáu tic cOng; 

Xét T& trinh s /TTr-UBND ngày /3/2023 cüa Uy ban nhOn dan tinh 
ye vic phê duyt chü frwong dâu tic Dc an Náng cap, m& róng tuyên dicàng Tan 
Lien — Thun (DH. 86,), dogn qua xà Tan Lien; Báo cáo thâm tra cza Ban Kinh 
tê - Ngán sách Hi dOng nhán dan tinh, kiên tháo lun cüa dgi biêu Hi dOng 
nhân dan tgi k3) hop. 

QUYET NGH!: 

Biu 1: Phê duyt chü trung dAu ti.r dii an Nãng cp, mi rng tuyn dithng 
Tan Lien — Thun (DH.86), don qua xa Tan Lien vâi các ni dung nhu sau: 

1. Miic tiêu du tu': Nhm dam bão an toàn giao thông, phiic vi thu cu san 
xuât, sinh hot cüa ngx&i dan, phát triên kinh té xã hi, dam bão an ninh, quôc 
phông trên dja bàn huyn Hisâng Hóa; to diêu kin thu.n lçii cho xâ Tan Lien 
dt miic tiêu xây drng nông thôn m&i kiêu mâu vào näm 2025; dông thyi thu hut 
dâu tis các dr an din gió, nàng hrçng tái to nhàrn sóm hoàn thành miic tiêu dua 
Quãng Trj tr& thành trung tam nAng luçing cüa Mien Trung vào nm 2030 là can 
thiêt. 

2. Quy mô du tir: Chiu dai tuyn khoãng 3,6km, dim du giao vi 
Quôc lô 9 ti Km67+330; diem cuôi ti 1 trInh khoâng km3+600 nôi vào du&ng 
BTXM hin hüu; thi& kê theo tiêu chun &rng cap iv mien nüi, Vtk=40 km/h. 
Nn &rmg rng 8m, mt drng rng 5,5m, lê gia co môi ben 0,25m, lê dat rông 
mi ben im. 

3. Nhóm dii an: C. 
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4. Dir kin tng müc du tir dir an: 30.000 triu dông. 

5. Nguimn vn du tir: Ngân sách tinh và các ngun vn hçip pháp khác. 

- Ngãn sách tinh tr ngun thu du giá, du thu các khu dt giao cho nhà du 
ttx si'r d1ng (tr von cüa dr an Nba thiêu nhi chiza thirc hin): 12.000 triu dông. 

- Ngun vn hçip pháp khác (dóng gop tij nguyen cUa Lien hçip Cong ty 
Co phân din gió Khe Sanh và Cong ty TNHIH MTV dâu tii nàng lucing Tài Tam 
Quâng Trj): 18.000 triu dông. 

6. D!a  dim thirc hin: xA Tan Lien, huyn Hithng Hóa, tinh Quãng Trj. 

7. Thôi gian thirc hin: 2023-2025. 
Diu 2. T chi'rc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 
2. Thu&ng trrc Hi dông nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan, cac 

To dti biêu Hi dông nhân dan và di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçp vói 
Ban Thi.thng trijc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dâ dirqc Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, K' 
hçp thu 16 thông qua ngày tháng 3 näm 2023.!. 

Noi nhiin: CHU T!CH 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các BO:  KH&DT; TC, GTVT; 
- TUU, TI' HDND, UBND, UBM1TQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- VAn phông:Doàn DBQH&HDND tinh; UBND tinh 
- Các Sec: KH&DT; TC; GTVT; KBNN tinh; 
- U HDND, UBND TP Dông Ha; 
- LLru: VT. 

Nguyn Bang Quang 
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