
UY BAN NHAN DAN 
Tf NH QUANG TRI 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DIc Ip - Tir do - Hinh phüc  

S& 4M8/TTr-IJBND Quáng Trj, ngày43 tháng nám 2021 

TO TRNH 
V vic ban hành Nghj quyt cüa HOND tinh phê duyt diêu chinh chü 
truro'ng dâu tur dir an: Duông nôi dtrông Ho ChI Mmli nhánh Bong v&i 

throng Ho ChI Mmli nhánh Tây, tinh Quãng Trj 

KInh glri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can c(r Lut Du tu cong s 39/2019/QH14. 

Can cá Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa Chinh phü Quy 
djnh chi tiêt rnt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

CAn cir Nghj quy& s 59/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v 
vic phê duyt chü truong dâu tu dr an Duing nôi du'&ng Ho ChI Minh nhánh 
Dông vói duO'ng Ho ChI Mirth nhánh lay, tinh Quáng Trj (giai doan 1); 

Trên co s Báo cáo thm djnh cüa Sâ K hoch và Du ti Báo cáo s 
419/BC-SKE-KTN ngày 13/8/202 1; UBND tinh trinh HDND tinh khóa VIII, k' 
hop thi'r 4 xem xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phé duyt diu chinh chü 
trtxong dâu tu Dr an Dung nôi du&ng Ho ChI Minh nhánh Dông vài dithng Ho 
ChI Minh nhánh TAy, tinh Quáng Trj v6i ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Bi.rông ni du&ng H ChI Minh nhánh Dông vOi di.rng H 
ChI Minh nhánh Tây, tinh QuAng Trj. 

2. Biêu chinh muc tieu du tu' nhu' sau: 

- Phiic vii cong tác ciru h, cü'u nan, tip t luong thirc khi thiên tai bAo lü 
xáy ra cho các khu vuc xA Vinh 0, phIa Tây huyn Vinh Linh; phiic vi cong tác 
quãn 1, phOng chông cháy rung khu vrc huyn Vinh Linh, Gio Linh; 

- Tung bu'ó'c hInh thAnh du'&ng ni t1r duung yen bin - Quc 1 1 - du?ng 
Ho ChI Minh nhánh Dông - duOng HO ChI Minh nhánh Tây và hoàn thin mng 
luó'i giao thông cüa tinh; 

- KhOi phiic kt cu ht thng giao thông bj hu hông do thiên tai bAo 1Q; dAm 
bAo thun 1ci vA an toAn cho vic di 'ai  cüa nhAn dan; thay the câu tm bang thép 
dang khai thác; 

- Gop phAn phAt trin xOa dói giArn nghèo các xA, các BAn và khu vrc IAn 
cn có tuyên di qua. 

3. Quy mô du tu' diu chinh nhu sau: 

- Phn tuyn: Tng chiu dAi tuyn khoAng 15km. lieu chun k5 thut 
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không thay di so vói chü tnrong dir an dâ phé duyt. 

- Phn cu Km25+300/DT.571: Chiu dâi cu khoãng 110 m; b rng cu 
darn bâo quy mô quy hoach (cap IV mien nüi). Dixông hai dâu câu vuôt nôi dam 
báo tiêu chuân k thuât. 

4. Da dim xây dirng: Các huyên Vrnh Linh và Gb Linh, tinh Quáng Trj. 

* Các ni dung khác khóng dieu chinh, tilp tyc thyv hin theo Nghj quyé't 
so 59/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cia Hi dOng nhán dan tinh. 

KInh d nghj HDND tinh xem xét, quyt djnh./.  4 / 

Nol nh:liz: 
- Nhu trén; 
- CliCi tich,  cac PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS HDND tinh; 
- Các So: KHDT, TC,3TVT; 
- Luu VT, CNT. 



IN)'THAO 
Quáng Trj, ngày tháng nãm 2020 

NGHI QUYET 
A A 9 9 A - Phe duyçt cheu chinh chu trtroiig dau tir dy an: 

Dtrông nôi duô'ng Ho ChI Minh nhánh Bong vó'i throng HI ChI Minh 
nhánh Tây, tnh Quãng Trj 

So: INQ-HDND 

HO! DONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG  TR Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP THt 4 

Can ci'Luát T chzc chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015, 
Can cii' Luçt Dcu tu cong ngày 13/6/2019; 

Can ctLuát Ngán sách nha ntthc ngày 25/6/2015; 
Can cz Nghi dinh sO' 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cia CY'zInh pht quy 

djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cIa Lut Dáu tu' công, 
Can cz' Nghj djnh sO 40/2020/ND-CF ngây 06/4/2020 cza ChInh phü Quy 

dinh chi tiêt m5t sO diêu cta Luat Ddu tu' cong. 

C'àn c& Nghj quylt s 59/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cáa HDND tinh v 
vic phê duyt chz trtrong dáu tit dr an Du'&ng nôi ã'u'&ng HO ChI Minh nhánh 
DOng vOl du'àng HO GhI Minh nhánh Tây, tinh Quáng Trj (giai doçin 1); 

Xét T& trInh sO' /TTr-UBND ngày /8/2021 cza UBND tinh ve vic 

ban hành Nghi quyê't cza HDND tinhphê duyçt dieu chinh chz truring ddu ttc 4 
an Du'O'ng no'i du'ô'ng H ChI Minh nhánh DOng vOl dzth7lg FM ChI Minh nhánh 
Táy, tinh Quthng Trj, Báo cáo thm ira sO' /BC'-HDND ngày /8/ 2021 cia 

Ban Kinh tl - Ngán sách HDND tinh và j kiln cia các di bié'u HDND tinh, 

NGHI QUYET: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh chü trucing du flx dir an Dixing nôi thr&ng 
H ChI Minh nhánh Dông vói dixing H ChI Minh nhánh Tây, tinh Quâng Trj 
vói các ni dung nhu sau: 

1. Ten d,r an: Duong Mi di.rO'ng H ChI Minh nhánh Dông vói du&ng H 
ChI Minh nhánh lay, tinh Quãng Tr. 

2. Muc tiêu du tu' 

- Phuc vçi cong tác ciru h, clru nan, tip t luong thirc khi thiên tai bão !ü 
xây ra cho cac khu virc xâ Vinh 0, phIa Tây huyn Vinh Linh; phiic v1 cOng tác 



quãn 1)2, phông chng cháy r&ng khu vrc huyn Vinh Linh, Gio Linh; 

- TCrng bi.rOc hInh thành dithng ni tir dung yen biên - Quôc 1 1 - 
dung Ho ChI Minh nhánh Dông - du&ng Ho ChI Minh nhánh Tây và hoàn 
thin mang krói giao thông cüa tinh; 

- Khôi phuc kt cu h thng giao thông bj hu hông do thiên tai bãolQ; 
dam bão thun Igi và an toàn cho vic di laj  cüa nhân dan; thay the câu tam bang 
thép dang khai thác; 

- Gop phn phát trin xóa dói giâm nghèo các xa, các Bàn và khu vrc lan 
cn Co tuyên di qua. 

3. Quy mô du ttr 

- Phn tuyn: Tng chiu dài tuyn khoáng 15 km. Tiêu chun k5 thut 
không thay dôi so vOi chü truong dr an dâ phê duyt. 

- Phn cu Krn25+300/DT.571: Chiu dài cAu khoáng 1 10 m; b rng cu 
dam bâo quy,  mô quy hoch (cap IV mien nOi). Dithng hai dâu cãu vuôt nôi dam 
bão tiêu chuân k9 thuât. 

4. Dia dim xây dtrng: Các huyn Vinh Linh và Gio Linh, tinh Quãng 
Trj. 

* Các n5i dung khác khóng thay do2i, thcc hin theo Nghj quyAt s 59/NQ-
HDND ngày 12/5/202 1 cta I-Iç$i dóng nhán dan tInh. 

Diu 2. Giao UBND tinh t chirc th?c hin Nghj quy& theo dung quy 
djnh cüa Lut Dâu tu cong. 

Diu 3. Giao cho Thithng trrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 

các dai biu HDND tinh phi hcip vOi Ban Thithng trrc UBMTTQ\TN tinh, các 
t chOc thành viên cüa M.t trn vâ các t cht'rc xâ hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quy& nay dã di.rgc HDND tinh Quãng Tij Khóa VIII, kS' h9p thu 4 

thông qua ngày tháng nàm 2021 và có hiu hrc sau 10 ngày k tü ngày thông 
qua.!. 

Ncri n/ian: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Cic Kirn tra van bAn - B itt pháp: 

- Tir: Tinh Uy, HDND tinh; UBND tinh; 

- Dii biu QH, di bi&i HDND tinh; 

- VP: hub Ciy, Doàri D13Q1 -I v FIDND tinh. UBND ibm; 

- Uy ban MTTQ tinh và cAc Dofm th cp tinh; 

- Các sA, ban, nganh cp tinh: 

- CJy ban MTTQ vâ các DoAn thê cap tinh. 
- Luu: VT. 

CHU T!CH 

Nguyen Bang Quang 
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