
CQNG HOA xA 1191 CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip - Tr do - Htnh phüc  

St:  454  /TTr-UBND Quáng Tn,  ngayA6  tháng . nám 2021 

TOTRINH 
V viêc ban hành Nghi quyt cüa HDND tinh phê duyt chü truong dãu tir Dir 

an: Xây ding các cu virçrt III trên tuyn DT.586 qua da bàn huyn Hu*ng Hóa 

KInh giui: Hi dng nhân dan tinh Khoa VIII, KS' h9p thr 4. 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 eüa Quc hi; 

Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-Cp ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
dinh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Du tu cong. 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sx K hoach và D.0 tu tai  Báo cáo s 
41 8/BC-SKH-KTN ngày 13/8/2021 ye kêt qua thârn djnh Báo cáo d xut chO 
trwmg dâu ti.r dir an: Xây dçrng cac cAu virit lii trên tuyn DT.586 qua dja bàn 
huyn Hung Hóa; UBND tinh trInh HDND tinh khóa VIII, KS' h9p thir 4 xem 
x&, ban hành Nghj quyêt ye vic phé duyt chU truong du tu dir an Xây dirng 
cac cau vuo't lü trén tuyên DT.586 qua dja bàn huyn Hung Hóa vi các ni 
dung sau: 

1. Muc tiêu du tir: 

Viêc (thu tu xay drng các cu vlrqt lü tai  các tràn Krn3+937 và Km12+771 
nhàm darn bâo tuyên DT.586 ducic li.ru thông thông suôt, an toàn, phiic vii ctru 
h, ci'ru nan khi mua lU, dam bão an ninh, quc phông và phic vii phát triên kinh 
tê - xa hi cüa dja phuo'ng; tao diu kin di 1i thun 1i và an toàn cho nhân dan 
khu vrc; dáp üng nguyen v9ng cOa cü tn dja phixng và t&ng birc hoàn thành 
kêt cu ha tang giao thông theo quy hoch. 

2. Quy mô du tu': 

2.1. Phncu: 

-s  Cu tai Krn3+937: Cu bang BTCT vinh ciu, chiu dâi toàn cu 29,lm; 
khô cãu rng 8m; kêt câu nhjp chju 1irc bang BTCT; 

- Cu tai Km 12+771: Cu bang BTCT vinh ciru, chiu dài toân cu 71 ,2m. 
Khô câu rng 8m; két cu nhip chju hrc bang BTCT. 

2.2. Du&ng hai du cu: Du&ng cp IV min nii, Nn du&ng 7,5m, mt 
dung và 1 gia c 6,5m, 1 dt 2 x 0,5m. Mt duäng cap cao Al, rnô dun dan hôi 
yCu cAu Eye? l30Mpa. Chiêu dãi duOng 2 dâu c.0 mi cu khoáng 30m x 2 ben. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 
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4. Tang mü'c diu ttr: 26.800 triu ding. 
5. Ngun vin dãu tu': 

- Ngun thu du giá, du thu các khu dt giao cho nhà d&u tu scr diing 
21.800 triu dông; 

- Qu báo tn dix&ng b dla  phucing 5.000 triu dông. 

KInh d nghj HDND tinh diu chuyEn s v6n dâ d%r kin b trI b trI cho 
các cong trInh tai Nghj quy& s 29/NQ-FIDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh 
vâ diu chinh s vn nhu d xut tai Báo cáo so 76/BC-UBND ngày 12/5/202 1 
cUa UBND tinh d dam báo khá näng can di vn cho dir an. 

6. Dja dim xây drng: Huyn Huàng Hóa, tinh Quãng Tn. 
7. Thôi gian, tin d thirc hin: Nm 2022 - 2024. 

UBND tinh kmnh d nghj HDND tinh xem xét ban hânh Nghj quy& phê 
duyt chü trucmg dâu tu dir an.!. 

(Dir tháo Nghi quyt dIn/i kern).!. , 

Noi nIin: 
-Nhtrtrên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS HDND tinhi; 
- Các S&: KHDT, TC, GTVT; 
- Ltru VT, VXi, CNT. 



HO! DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nãm 2021 
DTHAO 

NGH! QUYET 
Phê duyêt chü truffng c1u tu diy an: Xây dyng các can vLrçt Iü 

trên tuyên DT.586 qua dja bàn huyn Hwóng Hóa 

iII BONG NHAN DAN TINH QUANG TR 
KHOA VIII- Kc HQP THU' 4 

Can thLut Td chic chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can cz Lu2t Ddu tic cong ngày 1316/2019, 
Can th Lu4t Ngán sách nhà nzthc ngày 25/6/2015; 
Can th Nghj djnh s6 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cza Chlnh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Lut Dáu tic cOng, 

Can cz Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cza (Jy ban 
Thuông vy QuOc hôi quy djnhv cac nguyêntác, tiêu chI và djnh müv phdn bô 
von dau tic cong nguon ngan sach nha nwcc giaz doan 2021-2025; 

Xét Ti trInh so /TTr-UBND ngày /8/2021 cUa UBND tinh ye vic 
ban hành Nghj quyêt cüa HDND tinh phé duyt chU tnrang dâu tu dir an Xây 
dirng các cau vuçlt 1i trên tuyen DT.586 qua dja bàn huyn Huâng Hóa; Báo cáo 
thâm tra so fBC-HDND ngày /8/2021 cüa Ban Kinh té - Ngãn sách HDND 
tnh và 5' kiên cüa các dai biêu HDND tinh, 

QUVET NGH!: 

Oiu 1. Phê duyêt chü trixcing du tix dr an Xây drng các cu vi.rçit 111 trén 
tuyên DT.586 qua dja bàn huyn Hithng Hóa nhii sau: 

1. Muc tiêu du tu: 

Vic du tir xay dvng cac cu vi.rcit lü tai các tràn Km3+937 Va 
Km12+771 thAm dam bâo tuyên DT.586 ctuçic hru thông thông suôt, an toàn, 
phiic vii ciru h, ciru ntn khi mua lü, dam báo an ninh, quôc phông và phic viii 
phát triên kinh te - xã hi cüa dja phuong; tio diêu kin di lai thun lcii và an 
toàn cho nhân dan khu vrc; dap rng nguyen vçng cüa cfr tn dja phtrng và tfrng 
buâc hoàn thành kêt câu h tang giao thông theo quy hoach. 

2. Quy mô du tir: 
-Phncu: 
+ CAu taj Km3+937: CAu 1 nhip 21m, chiu dài toàn cu 29,lm; kh cu 

rng 8m; kêt câu nhjp darn bàn BTCT DTSL. 

T!NH QUANG TRI 



+ Cu tai Kml2+771 cu 3 nhip 21m, chiu dài toàn cAu 71,2m. Kh cu 
rng 8m; kêt câu nhp dam bàn BTCT DIJL. 

- Durng hai d.0 Cãu: Dithng cp IV min ni.'ii. Nn dung 7,5m, mt dix?mg 
và lê gia Co 6,5m, lê dat 2 x 0,5m. Mtdiông cap cao Al, mô dun dan hôi yêu 
cau Eyc? 130Mpa. Chiêu dâi dng 2 dâu câu cüa môi câu khoàng 30m x 2 ben. 

3. Nhóm du an: Nhóm C. 

4. Tong mac du tir: 26.800 triu dng. 

5. Nguin vn du tir: 

+ Ngun thu du giá, dâu thu các khu dt giao cho nhà dâu tu sr dicing 
2 1.800 triu dông. 

+ Qu bão trI dithng b dja phucng 5.000 triu dông. 
6. Dja dim xây dUng: Huyen Hirng Hóa, tInh Quáng Tr. 

7. Thôi gian, tin d thtic hin: Nàm 2022-2024. 

Diu 2. Giao UBND tinh th chirc thirc hiên Nghi quyt theo dUng quy 
djnh cUa Lut Dâu tu cong. 

Diu 3. Giao cho ThuOng trirc I-IDND tinh, các Ban cUa }-IDND tinh và 
cac di biêu HDND tinh phôi hçp vâi Ban Thumg trirc UBMTTQVN tinh, các 
to chirc thành vien cUa Mt trân và các to chirc xã hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghi quyt nay dã dirqc HDND tinh Quãng Tn Khóa VIII k' h9p thir 4 thông 
qua ngày tháng nàm 2021 và có hiu hrc sau 10 ngày kê tir ngày thông qua.!. 
Ncr! nhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; CHU T!CH 
- TVTU, TTHDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các si: KH&DT TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- TTr HDND, UBND TP Dông Ha; 
- L,.ru: VT. 

Nguyen Ding Quang 
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