
uc BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRi 

CONG HOA XA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 
DIc Jp - Tir do - Hnh phüc 

S&  ,U8  iilr-UBND Quáng Trj,  ngay44  tháng  5  nàm 2021 

T1 TRINH 
¼ •A A A Ye vice phe duyçt chu trirong dau tu dr an: 

Cong viên duô'ng Hñng Vtrcrng 

KInh gCri: Hi ding nhân dan tinh. 

Can cü Lut T chüc chinh quyn dja phirong ngày 19/6/20 15; 

Can ctr Lut DAu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Cànctr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cUa Lut Dâu til công, 

Sau khi xem xét d nghj cüa SiK hoch vâ Du tu tai  Báo cáo s 
362/BC-SKH-KTN ngày 27/7/202 1 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dé xuât chü 
trwing dâu tu dir an: Cong viên duông Hung Vuung; UBND tinh kInh trInh HDND 
tinh Khóa VIII, K' h9p thir 4 xem xét, phê duyt chü truong dâu tu dir un Cong 
viên duông Hung Vuung vOi các ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tu': 

Xây drng khu cong viên nhm chinh trang do th, phiic vii nhu cu vui chi, 
giái tn, nghi ngoi cho ngl.râi dan; gop phân cãi thin môi tru&ng; to cánh quan 
kiên true dO thj; dông thai là khu virc cách ly gi&a khu cong nghip vi khu dan 
cii và các co quan, dun vj gân khu cong nghip. 

2. Quy mô du tir: 

DAu tu xây dmg cong viên v9i din tich 5,06 ha, gm các hang m11c: 

2.1. San nen: San nn trong phm vi trng cay xanh, din tich 2,86 ha. 

2.2. Quáng trzc&ng, du'àng dgo, bó via. 

- Quáng trLrông, san tp trung: Din tich khoáng 2.472 m2. Kt cu Iát bang 
dá tr nhiên và gch be tong xi mäng. 

- Dwng d?o, bó via: Din tich thrè'ng dto khoáng 3.936 m2, b rng (3-
8)m; két câu lát bang dá tr nhiên và gch be tOng xi mãng; bó via duè'ng dto và 
bôn hoa bang dá tlr nhiên và gach be tong. Cãi tao,  chinh trang bó via, via he 
&thng ni b khu cong nghip doan qua cong viên dê dOng b v&i cong viên. 

- Dan hoa: B trI dcc theo dix&ng dao, quanh quâng truung, san tp trung d 
trông cay xanh dang  leo. Câu tao  dan leo bang be tong cOt thép. 
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2.3. Dièm ãlôxe:  Xây dirng 2 vj trI d xe d9c tuyn du&ng Hung Vi.rong v6i 
tong din tIch khoãng 813 m2. 

2.4. Nhà ye sinh cong cóng: Din tIch xây dmg khoãng 40 m2, kêt câu 
chInh bang be tong cot thép, tung xây gch. 

2.5. H thng cá'p, thoát rnthc: 

- H th6ng cp nwIc phc v1i tuOi cay bng ng HDPE. SCr diing b chüa và 
may bGm tang áp dê phiic vii tithi. 

- H thng thoát nu&c bng cng be tOng và be tOng c& thép vâi chiu dâi 
khoâng 1,2 km. 

2.6. H thng cd'p diçn và diçAn  chiê'u sang: 

- H tMng cp din: Xây dirng 01 TBA và h thng cp din di ngm; 
duing day 22kV dài khoáng lOOm, du&ng day 0,4kV dài khoâng 400m. 

- Din chiu sang: Tuyn chiu sang di ngm có chiu dài khoáng 1,91 km. 

2.7. C'áy xanh, thám cO: Cay xanh trng kt hçip thám cO dê cách ly và tao 
cãnh quan do thj cho cOng viên. Cái tao,  thay dat khu vrc trOng cay xanh, thám cO. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tong müc du tir: 18.000 triu dng. 
A h A A A 5. Nguon von dau tir: Nguon thu dau gia quyen su dting dat cua trnh. 

6. Dja dim xãy dyng: Phung Dông Lucrng, thãnh ph6 Dông Ha. 
• • A 7. Thoi gian, tien dç thirc hiçn: Nam 2023-2025. 

A A 8. Chu dau tu': Trung tam Phat tnen quy dat trnh. 

KInh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh./.  (j..- 

No'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các So': KITIDT, TNMT; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Luu: VT, TH, 

VO Van Hung 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TIN!! QUANG TR! Bc Ip - Tu do - Hanh phüc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü tru'ong du tu 

Dir an: Cong viên throng HOng Vtrong 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KLIOA YLU - K( HOP TH1' 4 

Can cz.'Luçt T chc chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015, 

Can ci Lu2t tha di, bd sung mt s6 dieu cia Luat To chik C'hInh phz. và 
Lugt To ch&c chInh quyên dja phu'cing ngày 22/11/2019; 

Can cz Lugt Du hr cong ngây 13/6/2019; 

Can c& Ngh/ djnh sá 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cza ChInh phI Quy 
a'jnh chi tiêt mç5t sO diêu cia Lut Ddu tu' cOng; 

Xét T& trInh s /TTr-UBND ngày ...../... /2021 cia UBND tinh v vic 
ban hành Nghj quyêt cia HDND tinhphê duyct chi trwong dáu hr d.r an COng 
viên dw&n Hung Vu'cing; Báo cáo thám tra cüa Ban Kinh té - Ngán sách HDND 
tinh; Ykién tháo luin cla dgi biêu Hç5i dOng .nhán dan tinh tgi k3) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü truang d.0 tu di,r an Cong viên dii&ng Hung Vixang 
vói các ni dung nhu sau: 

1. Mic tiêu du tu: 

Xây dimg khu cong viên nhm chinh trang dO thl,  phiic vi nhu cu vui 
choi, giâi trI, nghi ngoi cho ngithi dan; gop phân câi thin mOi truOng; tao  cânh 
quan kiên tric dO thj; dOng th&i là khu vrc cách ly giüa khu cong nghip vi khu 
dan cu và các cci quan, dcm vj gân khu cong nghip. 

2. Quy mô dâu tu: 
ti.r xây dirng cong viên vói din tIch 5,06 ha, gm cac hang mitc: 

2.1. San nê'n: San nn trong phm vi trng cay xanh, din tIch 2,86 ha. 

2.2. Quáng tru'&ng, du'&ng dgo, bó via: 

- Quãng tnxäng, san tp trung: Din tIch khoãng 2.472 m2. Kt cu lát bang 
dá tr nhiên và gach be tong xi mäng. 

-Dithng dao,  bó via: Din tIch du&ng dao  khoâng 3.936 m2, b rng (3-
8)m; kêt câu lát bang dá ti nhiên và gch be tong xi mäng; bó via thrng dao  và 
bôn hoa bang dá tir nhiên và gch be tong. Cài tao,  chinh trang bó via, via he 
diing ni b khu cOng nghip doan qua cong viên dê dOng b vi cOng viên. 

- Dan boa: B tn dcc theo &r&ng dao,  quanh quâng tru&ng, san tp trung 
dê trông cay xanh dng leo. Câu tao  dan leo bang be tOng cot thép. 



2.3. Diem do Xe: Xây di.rng 2 vj trI d xe d9c tuyn thr&ng Hung Vxang 
v&i tong din tIch khoáng 813 m2. 

2.4. Nhà v sinh cong cç$ng: Din tIch xây dirng khoãng 40 m2, kt cu 
chInh bang be tong cot thép, tung xây gch. 

2.5. H thO'ng cap, thoát nzthc. 

- H th6ng cp ni.ruc phic vii tuâi cay b&ng ng HDPE. SCr ding b chira 
và may barn tang áp dê phiic v11 tlxi. 

- H tMng thoát nrnfc bang cng be tong và be tong c& thép vói chiu dâi 
khoáng 1,2 km. 

2.6. I-Ia thing cá'p diçn và diçn chié'u sáng. 

- H th6ng cp din: Xây dirng 01 TBA và h thng cp din di ngAm; 
di.r&ng day 22kV dài khoáng 1 00m, di.ring day 0,4kV dâi khoáng 400m. 

- Din chiu sang: Tuyn chiu sang di ngm có chiu dài khoâng 1,91 km. 
2.7. Cay xanh, thám cO: Cay xanh trn kt hcp thàm có dê cách ly và t?o 

cãnh quan do thj cho cong viên. Câi t?o,  thay dat khu virc trông cay xanh, thám Co. 
3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tng mic du tu': 18.000 triu dng. 
5. Nguon von dan tu': Nguon thu dau gia quyen su diing dat cua trnh. 
6. Dja diem xây dt,rng: Phi.r&ng Dông Lirong, thành ph Dông Ha. 
7. Thôi gian, tin d thii'c hin: Näm 2023-2025. 
8. Chü dIu tu': Trung tam Phát trin qu dt tinh. 

Diu 2. To chirc thuc hiên. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t6 chüc thirc hin Nghj quy&. 
2. Thi.r&ng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cOa Hi dng nhãn dan 

tinh, To di biêu Hi dông nhan dan tinh và di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi 
hçrp v6i Ban Thrung trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các to chirc 
chInh trj - xa hi phôi hqp giám sat thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay thrçrc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, KSi 
hçp thu 4 thông qua ngây ... tháng .... narn 2021 và có hiu hrc ké tir ngày thông 
qua.!. 
Nci nhân: CHU TICH 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
-CácB: KH&DT,TC; 
- Civic Kiêrn tra VB Bt Tu pháp; 
- TVTU, TT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doãn Dai biêu QI-I tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Van phông HDND tinh; 
- Các S: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- TTHDND, UBND thành ph Dông Ha; Nguyn Bang Quang 
- Liru: VT, KTNS. 
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