
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc 1p - Tr do - Hanh phu.c 

S:  4-Z  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày  AO  rháng3 nám 2023 

TY TRINH 
V vic ban hành Ngh quyt cüa HOND tinh phê duyt diu chInh chü trtroiig 
du tir dir an: San nn và h tng k5" thut thit yêu ti khu virc trung tam cira 

kbu quc t La Lay - tinh Quãng Tn (giai doin 2) 

Kinh gri: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k' hçp thir 15. 

Can cz Luát Td chzc chInh quyn dia phu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can cz- Lut S&a doi, bá sung mç3t so' diu cia Lut To' chInh ChInh phi 
và Lutt TO chi'c ChInh quyén dja phwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can th Lut Du tu cong so' 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj djnh so' 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2 020 Quy dznh chi tilt 
mç5t sO diêu cza Lut Dâu tit cOng. 

Sau khi xem xét d nghj cüa Ban quán lj Khu kinh tl tinh tgi T& trInh so' 

21/TTr-KKT này 06/3/2023 và Báo cáo thám djnh cüa Sâ Ké hoach và Dâu tu 
tgi Van ban sO 62/BC-SKH-KTN ngày 0 6/3/2 023, UBND tinh kInh trInh HDND 
tin/i khóa VIII Ig) hQp thz 15 xem xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phê duyt 
diéu chinh chi truring dáu tie d an: San nên và hg tang 1c9 thut thiêt yêu tgi khu 
vrc trung tam tha khâu quOc tê La Lay - tinh Quáng Trj (giai dogn 2) vO'i các n3i 
dung nhzr sau: 

1.1. Quy mô du tir diu chinh: 
1.1.1. Quy mô phin dd du'ic phê duyt theo Nghj quylt so' 94/NQ-

HDND ngày 09/12/2020 và so' 43/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tIn/i. 

a. Ma róng nn ththng giao thông truc chInh ngoài phgm vi lOOm tinh tZ's 
dicàng biên giái Viéz' Nam - Lao den Tram kiêm soát lien hcrp tha kháu quôc tê 
La Lay. 

Tir nn du?ing dã thi cong giai doan 1, ma rng phIa trái tuyn bang nn 
&rông theo quy ho.ch duçic duyt là 49,5m, ben phài tuyên vuôt nôi nên drnmg 
tir 9m den 49,5m. 

b. Hoàn thin dieôi giao thông tryc chInh (ngoài phqm vi Tram /dlm 
soát lien hcip tha khâu quOc té La Lay). 

- Du lit hoàn thin kt cu mt dithng be tong nhra dithng giao thông 
tWc chinh. 

- Xây drng h thng bó via he ph& 
c. San nn bâi chà xuo't: 

Bãi chir xut theo quy ho.ch dugc duyt vâi tng din tIch 2,45ha, trong 
do, giai don 1 chi.ra th1rc hin; giai don 2 së thirc hin san nén vth din tIch 
khoáng O,95ha, con lai  1 ,5ha chua thirc hin. 

d. San nn bâi ch& nhcp: 
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Bãi ch nhp theo quy hoch duçic duyt vi tng din tIch 2,92ha. Trong 
do giai don 1 dä thrc hin san nên 1,l9ha; giai dotn 2 tiêp tic sannén them 
O,67ha ngoài phm vi 1 OOm tInh tü dithng biên giói Vit Nam - Lao ye phia dâu 
tuyen, cOn lai  1 ,06ha näm trong pham vi lOOm tInh tü dung biên gid chua 
triên khai trong giai dotn nay. 

e. Xáy dyng tuyé'n kIt nIl Mi chà nhp vó'i dwd'ng giao thông truc chInh 
theo quy hooch dzro'c duyt. 

Xây drng tuyn kt ni bãi chi nhp vi di.thng giao thông tric chInh vói 
kêt câu mt dtrng bang be tong nhira vOi nên ththng rng 12m; trong do mt 
duing rng 1 im, lé dir&ng mi ben O,5m. 

f Xáy dung h thIng thoát nzthc khu vtc cza khdu: 

- Xây drng h thng thoát nithc d9c trên via he b&ng h thng ông cong ly 
tam kêt hqp giêng thàm và hO thu nuâc mt di.ring do ye cüa xã. 

- Xây dirng rânh dá hc thu nuâc trirc tip ô san nn bãi chi xu.t, bâi chti 
nhp và phân mái ta luy dào khu v1rc nay do ye cira xa. 

- Xây drng h théng thoát nuOc hru vrc chãn mái ta luy nn dào cüa n&n 
dung tric chInh a các don dâ dâu tir dñng theo be rng nén duOng quy hoch. 

g. Gia cl chlng xói là và In djnh ta luy: 

- Gia c mái ta luy phm vi giUa triic duang trung tam và bãi ch?i nh.p, bäi 
chi xuât. 

- Gia c mái ta luy dp phm vi giüa tuyn kt ni và bãi xâ hi hóa. 

- Gia c chng xói lâ, n djnh mái taluy nhItng khu vrc d.p cao >lOm. 

- Mái taluy khu v1rc dào 1.y gi.t co, b trI co có d dc d thoát nuâc, 
dam bâo mái taluy on djnh trong qua trInh thi cong và khai thác, be rn cci dü 
không gian tio thun lqi cho cjua trIrih dào b.t vô mái taluy giai do?n tiêp theo. 
Chân mái taluy cO bô trI h thông rânh d9c dé thu nuac tir mái do ye h luu. 

h. He thIng an toàn giao thông. 

- Thit k b trI dy dü h thng an toàn giao thông theo dung Quy chun 
k5' thut quôc gia ye báo hiu du&ng b: "QCVN 41: 2019 BGTVT". 

1.1.2. Quy mô du 1wph1n bl sung. 

- Du tis xây drng 02 nhánh tuyn kêt ni, mi tuyn rtng 20m, bang 
BTXM. Tong din tIch khoâng 8.326 m2. Cu the: 

+ Don l:Diêm du doin Km1l+592,70; diem cui doan Kmll+673,35; 
chiêu dài thiêt kê L=80,65m. 

+ Don 2:Dim du doan Km11+673,35; diem cui doan Km11+717,35; 
chiêu dâi thiêt ké L=44m. 

± Doan 3: Dim du doan Km11+851; dim cuôi doan Km 11+908; chiu 
dâi thiêt kê L=57m. 

2. Tng mfrc du ttr diu chnh: 



Noinl,ân: 
- Nhu trên; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS I-IDND tinh; 
- S Kê hoach và Dâu tir; 
- BQL Khu kinh tê tinh; 
- Liru VT,TCTM 

Vô Van Htrng 
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+ Tng rnirc du tix dä duyt t.i Nghj quyt so 94/NQ-HDND ngày 
0?/12/2020 và so 43/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh: 94.000 triu 
dOng. 

+ Tng müc du tu diu chinh: 108.000 triu dOng, tang so vâi tong müc 
dâu tu dã ducic phê duyt là 14.000 triu dông. 

3. J3iu chinh ng111n vin: 

- Ngun vn dà duyt theo Nghj quyt s 94/NQ-HDND ngày 09/12/2020 
va sO 43/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh: 

+ Ngân sách Trung uang h trçi có miic tiêu: 85.000 triu dng. 

+ Ngun vn du giá quyn s1r diing dt ti các Khu kinh t& 9.000 triu dng. 

- Ngun vn b sung: Ngun thu phi si'r dingcác cOng trinh ktcu h. tng 
cfra khâu (phân dê 1ai  cho Trung tam Qun 1 cira khâu): 14.000 triu dông. 

Các n5i dung khác giü' nguyen theo Nghj quyEt s 94/NQ-HDND ngày 
09/12/2020 và Nghj Quyêt so 43/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cza HDND tinh. 

KInh trInh HDND tinh xem xét, thông qua./j 
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