
UY BAN NHAN DAN 
TiNH  QUANG  TR 

So:  2M3  /iTr-UBND 

cQNG HOA XA HOI CHU NGHA VLET NAM 
Ec 1p - Ty' do - I-lanh phác 

Quáng Tr/, ngày  J4t.  tháng nãm 2020 

TY TR1NH 
V vic d ngh phê duyt chü truong du tu 

Dy an: Cong viên mini phu*ng 2, thãnh  ph  Bong I-Ia 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cr Lut T chirc chInh quyn dja phuing ngây 19/6/2015; 

Can cr Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can cr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngây 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hãnh ma so diêu cUa Lut Dâu ti! công; 

Sau khi xem xét dé nghj cüa Sx K hoach  và Du tu ti Báo cáo s I 77/BC: 
SKH-KTN ngày 29/4/2020 và Báo cáo so i 85/BC-SKH-TD ngây 06/5/2020 ye 
kêt qua thâin djnh Báo cáo ctê xuât thu tnxang dâu tu dir an Cong viên mini 
phi.thng 2, thành phô Dông H. Uy ban nhân dan tinh dé nghj Hi dông nhân dan 
tinh xem xét, phé duyt chü twang dâu tu dr an vâi các ni dung chinh nhu sau: 

1. Ten dtr an: Cong viên mini phithng 2, thành phô Dông Ha. 

2. Don v tp báo cáo d xut chü tnrong dti tir: Trung tam Phát triên 
qu dat tinh Quáng Trj. 

3. Myc tiêu du tu: Xây drng và hoãn thin h thng cong trInh cong cong 
theo djnh hung quy hoach dâ duc duyt nhärn chinhtrang do th, phiic vii 111Th 

câu vui chai, giâi trI, nghi ngai cho ngu1i dan, gop phãn cai thin diêu kin môi 
tru1ng, phát triên thành phô theo huâng do th xanh trong tirong lai và tao  cánh 
quan kién true cho k.hu vrc, s&m dua thành phô Dông Ha ten dO thj loti II. 

4. Ni dung và quy mô duti tu: 

Cong vién Co tng din tIch 2.144m2, bao grn các hing miic sau: 
- San 1un: Din tIch 2.144 rn2, b&ng dAt cp 3, cao d thit k san nn trén 

ca si không ché cao d &thng hin cO. 

- Li vào, dwöng d:o và san trung tan,: 
+ Li vào, &rYng dao:  Nn lát gch Terrazzo và dá granite tir nhien, móng 

bang be tong M150 dày 15cm. Bó via bang dá granite tir nhiên và be tong xi 
màng lap ghép M250, doc theo h thông &rng dao  bô tn các không gian tin ich 
nhi.r: san choi, san tp the thao. 

+ San trung tam: Din tIch khoáng 150m2. Nn lát dá granite tçr nhiên, 
mOng bang be tong M150 dày 15cm, dài trang trI bang Ong thép ma kern, be dài 
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bang be tong M200 và lát dá granit. B trI gh ngi xung quanh san và d9c theo 
dung dao. 

- C'hbi nghi chân: DintIch khoâng 13m2. Kêt câu tru,  darn, san bang be 
tong cot thép, mái op gch chông nóng. 

- H tlz6ng din chiuti sang: H thng din chiu sang di ngAm cho toân b 
khu virc cong viên. Sir diing den led chiêu sang và trang trI. 

- H thing cép nwóc twói: H thng cp nrc t.r&i cay sCr dung ng nhira 
PPR. 

- H 1/i Eng thoát nuóc: H thng thoát nixóc b&ng ng BTLT du&ng kInh 
400-600, két hqp ho thu, ho ga dâu nôi vâo h thông thoát nuâc chung cüa thu 
vI-rc. 

- C'ây xanh, thãm cö: Tng din tich cay xanh thâm cO khoãng 1.431 rn2. 
Trông các loai cay xanh bong mat két hp cay xanh trang trI, cay dung viên bôn 
hoa và thãm Co. 

- Dtthng giao thông và kè cIun: 

+ Dung giao thông: Xây drng duäng Büi Thj Xuân don qua cong viên 
dài khoâng hOrn. Nên dtr&ng rng 20,5rn, mt di..räng rng 10,5m, he phô môi 
ben 5rn; kêt câu mt dtring bang be tong nhua, via he Iát gch Terrazzo. 

+ Kè ch&n: Xây kè chin bao quanh ranh giói khuOn viên bang be tong xi 
mãng M150, chiêu dãi khoãng 160m. 

5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 

6. Tong mü'c du ttr: 7.300 triu dOng. 

7. Ngun vn du tu: Ngun thu du giá quyn sü diing dt cüa tinh. 

8. DIa  diem thirc hin dir an: Phiiäng 2, thành ph Dông Ha. 

9. Thbi gian và tin d thyc hin: 

- Thai gian thijc hin nhirn vv chun b dâu ui: Näm 2020. 

- Thai gian thic hin dy an: 2 nãm, tlr närn 2021-2022. 

(co hi so gui kern theo) 

Kirih trmnh Hi dông ithãn dan xern xét, quyt djnh./. 

Noi n/tan: 
- Nhtr trén; 
- Các so: KHDT. XD, TC. TNMT: 
- UBND thàiih phO DOng Ha; 
- Trung tarn PTQD tinli; 
- Urn: VT, TH0, TN. 

I-Ia S Bong 
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