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Ye viec  phe duyçt chu trrong dau tir Dtr an: Khac phic hu qua 
thiên tai trên các tuyn du*ng tinh DT.571; DT.587; DT.588a 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Can cü Lut T chirc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lu.t sra 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chi:rc ChInh phü và Lut To chi'rc chInh 
quyên dja phng ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Ngân sách nhà nuâc ngày 25/6/2015; 

Can ci'r Lust Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can ci 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 tu công; 

Trén cc sr d nghj cüa Si Giao thông 4n tâi ti Ta trInh sé, 41/TTr-
SGTVT ngày 25/3/2023 và thâm djnh cüa Sâ Ké hoach và Dâu tu ti Báo cáo so 
103/BC-SKH-KTN ngày 25/3/2023; Uy ban nhân dan tinh trInh k hçp thu 16, 
Hôi dông nhan dan Khóa VIII xem xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phê duyt 
chü tnrang dâu tu Du an Khäc phc hu qua thiên tai trên các tuyên duang tinh 
DT.571; DT.587; DT.588a vâi các ni dung nhu sau: 

1. Ten thy an: Khc phc hu qua thiên tai trên các tuyn du&ng tinh 
DT.571; DT.587; DT.588a. 

2. Dir an nhóm: C. 

3. Cap quyt dnh chü trirong du tir: HDND tinh Quâng Trj. 
• A ' A 

4. Cap quyet d!nh  dau tu': Uy ban nhan dan tinh Quang Tr. 

5. Don vl  1p báo cáo d xut chü trirong dâu tu: Si Giao thông vtn tãi. 

6. Quy mô du tir: Süa chtta khc phitc hQtu qua thiên tai trên các tuyn 
dumgtinh DT.571; DT.587; DT.588avai ni dung chüyêu sau: 

6.1. Trên tuyln DT.588a: 

- Süa cha mt duang hai d.0 cng tràn lien hçip tui Km2+800; b sung 
h thông báo hiu, cânh báo an toãn giao thông trên tuyên vâi ni dung: 

+ Sua chfta mitt di.ring hai du cng tràn lien hçp t?i  Km2+800 vi din 
tIch khoàng 140m2; 

+ B sung 4 b bin báo, scm các ciim ga giám tc doan Km9+000 - 
Km9+500 vâi din tIch khoáng 41m2; 



TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
HO CHU TICH 

4',_  .__[•,f ,  

+ Smi vach  di bO qua duvng tai  Km2+500 và Km8+800 din tIch khoãng 
24m2; 

- Sira ch1ta ciic b nan, mt duông và rãnh d9c bj hu hông trén các doan 
tuyên tir Km4+500 - Km10+200 bang kêt câu mt du&ng lang nha trên móng 
cap phôi dá dam v&i din tIch khoáng 4.276m2; sira chüa lê du?ng, rãnh dcc bj 
hix hông vri chiêu dài khoãng 650md; 

+ Thay th cng ban khu d 0,6m dA b s.p t.i Km3+330 bang cong trôn 
khâu do 1,0m trên vj trI cQ: 01 cong chiêu dài khoãng 8,0md. 

62. Trên uyn DT.571: 

Si:ra chüa huhóng ciic b m.t du?mg va ränh dpc trong doan  Km18+00 
- Km25+00 kêt câu lang nhira trên móng cap phôi dá dam vâi din tIch mt 
dung khoãng 4.209m2; chiêu dài rãnh dc tam lát khoâng 70md. 

6.3. Trên tuyln DT. 587: 

- Sra chia nn, m.t du&ng bj hu hông ciic b tir Km4+00 - Km10, kát 
câu lang nhia trên móng cap phôi dá dam vói din tIch khoãng 521m2; 

- Xây dirng kè rç dá các vj trI st taluy am trong doan tü Km6+00 - 
Km12+200 v6i so 1ucng khoãng 90 rç dá. 

7. Da dim thrc hin: Tuyn duông DT.571 (huyn Vinh Linh), tuyén 
du&ng DT.587 (huyn Huâng Hóa), tuyên duô'ng DT.588a (huyn Dakrong), 
tinh Quâng Tn. 

8. Dtr kin tOng mfrc du tir dir an: 3.000 triu dng. 

9. Ngun von du tin Ngân sách Trung ucing h trV khc phc hu qua 
thiên tai näm 2022. 

10. Thôi gian thiyc hin: Näm 2023. 

11. HInh thtrc dâu tir: Dâu tu cong. 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt 
djnh phê duyt chü truang dâu tix Di,r an Khac phiic hu qua thiên tai trén các 
tuyên du&ng tinh DT.571; DT.587; DT.588a./. 

Noi n1,in: 
- Nhu trên; 
- Thung trirc Tinh üy (dé báo cáo); 
- Chti tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các Sâ: KH va DT; IC; GTVT; 
- Dai biu I-IDND tinh; 
- Liru: VT, KT. 
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