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UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hanh phüc  

S& A46 /TTr-UBND Quáng Trj, ngày 12' tháng 8 nãm 2021 

TO TRINH 
JJ ngh ban hành Ngh quyt cüa HDND tinh phê duyt chü trirong du tir 
Dir an: Throng giao thông lien thôn Ma Lai — Tan Pun, xã Hirong PhOng, 

huyn Hiróng Hóa 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII 

Can cr Lu.t To chüc chInh quyn dja phiicing ngày 19/6/2015; 
Can ctr Lut Dâu ti.rcông ngày 13/6/20 19; 
Can cir Nghj djnh so 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 

dinh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 
Sau khi xem xét dê nghj cüa Sâ Kê hoach  và Dâu tu t?i  Báo cáo so 

41 1/BC-SKH-KTN ngày 11/8/202 1 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dé xuât chü 
tnrcing dâu tt.r dir an: Du&ng giao thông lien thôn Ma Lai — Tan Pun, xã Hixó'ng 
Phüng, huyn Hu&ng Hóa; UBND tinh kInh trInh HDND tinh khóa VIII kS'  h9p 
thr 4 xem xét, ban hành Nghj quyét ye vic phé duyt chü trwrng dâu tu dir an 
DtxO'ng giao thông lien thôn Ma Lai — Tan Pun, xâ Huâng Phüng, huyn Hrng 
Hóa vài các ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tir: 
Nh6 dáp irng nhu cu di iai, 4n chuyn hang hóa cho nhan dan hai thôn 

Ma Lai và Tan Pun, xã Hurng Phing; gop phãn thüc day phát trién kinh tê - xâ 
hi, nãng cao doi song 4t chat, tinh than cho nhân dan; tüng buâc hoàn thin 
két câu ha tang giao thông trong khu v1rc. 

2. Quy mô du tir: Xây drng tuyên thron giao thông v&i chiéu dài 
2.950m. Thiêt kê theo tiéu chuân throng GTNT cap A mien nüi: Nên d.r?mg 
rng 6m, mt &r&ng 3,5m, lé dumg 2x1,25m. 

3. Nhóm thr an: Nhóm C. 
4. Tn mfrc du tur: 8.300triu dng. 
5. Nguon vn du tir: Nguôn von ngân sách dja phixong trong can dôi do 

tinh quán 1. 
6. DIa  dim xây diung: Xä Hung Phirng, huyn Humg Hóa. 
7. Co quan dxutchü trirong du tir: Doán kinh tê - quôc phOng 337. 
8. Thoi gian, tien d9 thiic hiçn: 3 nam, tu 2022-2024. 
KInh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./. , 

Ncinhân: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Sâ KI-IDT; 
- Doàn 337/QK4; 
- L.ru: VT, NC.1t)/ 



So: /NQ-HDND 

DVTHAO 

HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip - Ti.r do - Hinh phüc 

Quáng Trj, ngày tháng nãm 2021 

NGH! QUVET 
Phê duyt chü triro'ng du tir diy an: Btrông giao thông lien thôn 

Ma Lai — Tan Pun, xã Htró'ng Phüng, huyn Htróng Hóa 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP THU 4 

Can c& Luçt T chic HDND và UBND ngày 26 tháng 11 nám 2003; 

Can cz Luát Ngán sách nhâ nzthc ngày 16 tháng 12 nàm 2002, 

Can ci Lut Dcu tw cong sO' 39/2019/QHJ4, 

Can ct' Nghj dinh sc 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cia OiInh phz Quy 
dfnh chi tiêt m5t sO diéu cia Lut Dáu tw cOng, 

Xét Ta trinh s /TTr-UBND ngày /8/2021 cña UBND tinh v vic 
ban hành Ngh/ quyét ca HDND tinh pliê duyt chi tru'ctng dâzi tir dr an ThrOng 
giao thông lien thOn Ma Lai — Tan Pun, xa HzrO'ng Phi?ng, huyn Htróng HOa,- Báo 
cáo thám tra sO /BC-HDND ngày /8/202 1 cia Ban Kinh té - Ngán sách 
HDND tinh và j kiên cza các dgi biêu HDND tinh, 

QUVET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü truong du tu dr an Duing giao thông lien thôn Ma 
Lai — Tan Pun, xâ Hiróng Phüng, huyn Huing Hóa nhi.x sau: 

1. Miic tiêu du tir: 

Nh&m dáp 1rng nhu cu di 1i, 4n chuyn hang hóa cho nhân dan hai thôn 
Ma Lai và Tan Pun, xã Hthng Phüng; gop phn thic dy phát trin kinh t - xâ 
hi, nâng cao dxi sang 4t cht, tinh thAn cho nhân dan; tirng bu&c hoàn thin 
kt cAu h tAng giao thông trong khu virc. 

2. Quy mô dAu tir: Xây dirng tuyn dumg giao thông vài chiu dài 
2.950m. Thiêt k theo tiêu chuAn &rmg GTNT cAp A min nüi: Nn dumg 
rng 6m, mt &rng 3,5m, l di.r?xng 2x1,25m. 

3. Nhóm di an: Nhóm C. 

4. Tng muc du tir: 8.300 triu dông. 

5. Ngnn vn du tir: Ngun vOn ngân sách dja phi.rang trong can di do 
tinh quãn l. 

TINH QUANG TRI 



6. Oja dim xây dijng: Xã Hr&ng Phüng, huyn Htxng Hóa. 

7. Co quan chü du tir: Doàn Kinh t - Quc phông 337-Quân khu 4. 

8. Thôi gian, tin d thrc hiên: 3 nãm, tr 2022-2024. 

Diu 2. Giao UBND tinh t chirc thrc hin Nghj quy& theo dung quy 
djnh cüa Lut Dau tu cong. 

Diu 3. Giao cho Thi.thng tnrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 
cac di biêu 1-IDNID tinh phôi hçp vâi Ban Thtthng trirc UBMTTQVN tinh, các 
to chüc thành viên cüa Mt trn va các to chirc x hi giám sat thrc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyt nay dA duçic HDND tinh Quãng Tij Khóa VIII k' h9p thi'r 4 thông 
qua ngày tháng näm 2021 và có hiu hrc sau 10 ngày ké t& ngày thông qua.!. 

Noi nI:In: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- TVTU, TTHDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh iy, HDND, UBND tinh; 
- Các so: KH&DT, IC, KBNN tinh; 
- Dai biu HOND tinh; 
- TTr HDND, UBND huyn Hi.rOng Hóa; 
- Doàn 337/QK4; 
- L,.ru: VT. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 
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