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T TR!NH 
A A n A ' A a . A A Ve vlçc phe duyçt chu truong dau tir dir an: Tm so lam vice HQJ Lien hiçp 

phu nil tinh Quãng Tr! và diy an: Via he cãc tuyn dtrô'ng 
Khu do thl Nam Bong Ha giai don 1 

KInh gl'ri: Hi dng nhân dan tinh. 

D phê duyt chU trucrng d.0 tu 02 dir an scr dçing ngun vn du tu cong dä 
duçic UBND tinh phê duyêt nhung chira tO chirc thrc hin (theo sir phãn cOng. üy 
quyên cUa HDND tinh tii Nghj quyêt so 21/2014/NQ-HDND ngày 10/12/2014) 
dam bão dung quy djnh cüa Lut Dâu rn cong và các van ban huàng dan hin hánh; 
UBNID tinh báo cáo và dé nghj HDND tinh nhu sau: 

I. Dir an Tru s& lam vic Hi Lien hip phi,i n& tinh Quãng Trj: 
Dr an Ti-u so lam viéc Hi Lien hip Phi nü tinh Quãng Trj duçc UBNI) tinh 

phê duyt chü truang dâu tu tai  Quyêt djnh so 2885/QD-IJBND ngày 25/10/2017 
vOi quy mô dâu tu gôm xa' mOi Nhà lam vic 3 tang và các hang mic phit try; tong 
mirc dâu tu 13.978 triu dông; nguôn von ngân sách tinh; thii gian thirc hin dr an 
tr näm 2018-2019. Tuy nhiên, do diêu kin nguôn von ngân sách dja phuang gp 
kho khän nên dir an mOi duoc bô tn von chuân bi dâu tir. 

D dam bão an toàn và diu kin lam vic cho Hi Lien hip ph1i nft tinh, 
th%rc hin Thông báo kêt 1un so 700-TB/TU ngày 14/1 0/201? cüa Thung tnirc 
Tinh üy; UBND kInh trInh HDND tinh phê duyt chü truang dâu lii dir an vOi ni 
dung nhu sau: 

1. Miic tiêu dAu tu: Dam bão ca sO vt chit, dáp irng yêu cAu lam vic cüa can 
b co quan Hi Lien hip Phii nil tinh và các Trung tam, Câu 1c b trrc thutc Hi. 

2. Quy mô du tic 

- Xây m6i Nhà lam vic 3 tang (bao gm phông da nàng 150 ch): Tng din 
tIch san xây dirng 1. 139,4m2. 

- Các hing miic phi trV:  Nhà d Xe, nhà tr%rc báo v, c6ng, hang rào, san 
vuOn... 

3. Nhóm dir an: Nhóm C 

4. Tng mtrc dAu tu dir an: 13.978 triu dng (Mu-ài ba t), chin tram bay 
mu-c/i tam triu dóng). 

5. Ca cu ngun van: Ngân sách tinh. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Trong khuOn viên Tr sO Hi Lien hip Phii nil', 
duô'ng Hai Ba Trirng, thành phô DOng Hâ, tinh Quãng Trj. 

7. Th?ri gian thrc hin dix an: Nàm 202 1-2023. 



TM. U'c' BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vô Van Htrng 

H. Dir an Via he các tuyn thrô'ng Khu do thj Nam BOng Ha giai don 1: 
Nhtm xay dimg hoàn thin h tMng ha tAng k thu.t do thj mt s myn 

thrô'ng, gop phân chinh trang vã phát triên không gian do thj thãnh phô theo djnh 
huàng quy hoach; UBND tinh dä phê duyt chü trucrng dâu tu dir an Via he các 
tuyén dung Khu do thj Nam Dông Ha giai doan  I ti Quyêt djnh so 3405/QD-
UBND ngày 10/12/2019. 

Tuy nhiên, d dáp 1mg yeu cAu cüa tInh hInh thrc tin dang dt ra, UBND 
tinh kInh trInh HDND tinh phé duyt chü tri.rang dâu tu dr an vâi ni dung nhu 
sau. 

1. Ten du an: Via he các tuyn dithng Khu do thj Nam BOng Ha giai don 1. 
2. Dja dim xay dimg: Phung Bong Li.wng, thânh ph Bong Ha. 
3. Miic tiéu dAu tu: Xây dtrng hoàn thin h thng ha tAng k thut do thj mt 

sO tuyên thr&ng nhãm chinh trang và phát triên không gian dO thj thành phô theo 
djnh hrnng quy hoach, gop phân sam dua thành phô Bong Ha dit do thj loai  II. 

4. Quy mO và ni dung dAu tu dAu tu: 

Xây drng hoàn thin lát via he tuyn du&n TrAn Hiru Drc và các doan  tuyn 
qua các khu virc trii sa cci quan, trithng h9c (tiêp giáp vói duông Trân HQu Dirc) 
thuc Khu do thj Nam Bong Ha giai do?n 1. Cii the nhu sau: 

- Bó via và lát he ph: Thay mài bó via và lát he ph d dam bão dng b và 
m quan do thj. 

- Cay xanh he ph& Di däi mt scay xanh dn vj tn trng m6i; trng b sung 
mai mt so cay xanh; và chat bO mt so cay khOng phü h. 

- H thng thoát nuOc: Süa chüa h ga, h thu d dam bão phü hçip vai cao 
do thiêt kê lát via he mài. 

- H thng cAp nuac: Thay th h thng cAp nrn9c hu hOng, xung cAp trong 
phm vi các tuyên duô'ng ducc thiêt ke lát he ho. 

5. Tng mirc dAu tu: 7.900 triu dng. 
6. Ngun v6n dAu tu: Ngun thu dAu giá quyn si~ diing dAt cüa tinh. 
7. Thai gian và tién d thirc hin: 02 nãm, tir näm 2020-2021. 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, giãi quyk/. /,j.- 

No'! nhân: 
- Nhir trên; 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TNMT; 
- Hôi LHPN tinh; 
- Trung tarn PTQD tinh; 
- Luu VT, CN, THD, VXp, TN. 
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