
UBND TINH QUANG TRI CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V1T NAM 
HQ! BONG THAM  D!NH Bc Ip - Ttr  do - Hnh phüc 

S& 24 /BC- HDTD Quáng Trj, ngày 05 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Kt qua thm djnh Báo cáo nghiên cthi tin khã thi di an: Btrông yen bin kt 

ni hãnh lang kinh t Bong Tây, tinh Quãng Trj - Giai don 1 

Hi dng thm djnh ciia tinh nh.n dtxçc Tô trmnh s 3267/flr-SGTVT 
ngày 04/12/2020 cüa S& Giao thôn vn tái ye vic thâm djnh Báo cáo nghien 
ciru tiên khã thi dr an: Dix&ng yen biên kêt nôi hành lang kinh té Dông Tây, tinh 
Quáng Trj; Sau khi xem xét, tong hçip )2 kiên tham gia cüa các co quan, tO chtrc 
tham gia t?i Hci nghj thâm djnh ngày 04/1 2/2020, Hi dOng thâm djnh báo cáo 
kêt qua thám djnh Báo cáo nghiên cüu tiên khã thi dii an Du&ng yen biên kêt nôi 
hành lang kinh té DOng Tây, tinh Quâng Trj nhix sau: 

Phnthfrnht 

TA! LIEU THAM B!Nll VA TO CHt5C THAM BINil 
I. HO sa TAT LIEU THAM BNH 
1. Ti trInh d nghj thm dnh báo cáo nghiên ci.iru tin khá thi dAu tu. 
2. Báo cáo nghiên cüu tin khá thi theo quy dnh cOa Lut DAu tu cong. 
II. CAC CAN CU PHAP L BE THAM D!NH 
1. Lut DAu t'ss cOng s 39/2019/QH14; 
2. Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cOa ChInh phii Quy djnh 

chi tiêt mt sO diêu cüa Lut Dâu tix công; 
3. Can cü Van bàn s 6842/BKJ-[f)T-TH ngày 16/1 0/2020 cUa B K 

hoch và Dâu tix ye vic phân bô Kê hoch dâu tix von ngân sách nhà nxc nàm 
2021; 

4. Can cir Thông báo s 22-TB/lU ngày 03/12/2020 cUa Tinh áy Kt 1u.n 
cüa Ban Thu&ng v1i Tinh üy ye phuong an tuyên cüa dir an Dumg yen biên kêt 
nôi hành lang kinh te Dông Tây; 

5. COng van so 4915/UBND-CN ngày 28/10/2020 cüa LJBND tinh v vic 
giao nhiêm vi 1p báo cáo dê xuât chü tnrong dâu ti.r dir an; 

6. Can cir Quyt djnh s 3469/QD-UBND ngày 03/12/2020 cüa UBND 
tinh ye viêc thánh lâpHôi dông thâm djnh Báo cáo nghiên cüu tiên khã thi dir an: 
Dtthng yen biên kêt nôi hành lang kinh tê Dông Tây, tinh Quãng Trj 

Ill. TO CHU'C THAM B!NH 
1. Dn vi chi trI thm dinh: UBND tinh. 
2. Dan vj phi hqp: Các Si, ngánh, dja phuang lien quan (theo Quyt 

djnh thãnh 1p Hi dông thâm djnh sO 3469/QD-UBND ngày 03/12/2020 cüa 
UBND tinh). 

3. HInh thirc thm djnh: T chtrc h9p. 
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Phn thir hal 

MEN TRAM D!NH DV AN 

I. MO TA THÔNG TIN CHUNG DV AN vA DE XUAT CUA HQI 
DONG TRAM D!NH  DAN 

1. Ten du an: Disông yen bin k& ni hành lang kinh tê E)ông Tây, tmnh 
Quâng Trj - Giai don 1. 

2.Dtxánnhóm:A. 

3. Cp quyt djnh chü trwlng du tu dir an: Hi dng nhân dan tinh. 

4. Cp quyt djnh du tu dr an: Uy ban nhân dan tinh. 

5. Dcm vj 1p báo cáo d xut chü truong du ti.r: Sà Giao thông vn tái. 

6. Dja dim thijc hin dii an: Các huyn VTnh Linh, Gb Linh, Triu 
Phong và thành phô Bong Ha; tbnh Quâng Tij. 

7. Quy mô dâu tir: 

7.1. Phn xây dimg: Tng chiu dab tuyn là 55,7km, gm: 

- Doan 1 tu ranh giâi Quãng Binh den Nam cu CCra Vit dài khong 44km: 

+ Doan t& thôn Mach Nithc, xA Vinh Thai dn cu Cia Thng: Mt c&t 
ngang 12m. 

+ Don t& phIa Nam cu Cira Tüng den phIa Nam câu Cira Vit: Mt ct 
ngang hoàn chinh 40m, giai don phân kS'  du t.r dam bão quy mô mi ben 02 
lan xe (riéng doan phIa Nam cdu Cta kit dIn Dwông tryc dQc Khu kinh tl 
Dóng Nam thtc hiên phi hpp vái quy mô mt ct dwông Trung tam tryc dQc 
Khu kinh tl Dóng Nam); 

- Doan 2 tir dung yen bin dn trung tarn thành ph Dông Ha dài khoâng 
11,7km: 

+ Doan qua huyn Triu Phong: Mt cat ngang hoàn chinh 59m, phân k' 
du tu giai doin 1 dam bão quy mô m& ben 02 lan Xe; 

+ Doan  qua thãnh ph Bong Ha: Mt ct ngang hoàn chinh 160m, phân 
kS' du tu giai don 1 dam báo quy mô mi ben 02 lan Xe; 

7.2;  Phn giâi phóng mt bang: Giãi phóng mt bAng theo pham vi quy 
mô mt cat ngang hoàn chinh. 

8. Dir kin tng mrc du ti.r dr an: 2.060 t' dng, trong do: 

- Ngân sách Trung i.ring h trçi: 1.500 t' dng; 

- Ngân sách tinh: 560 t dng. 

9. Ngun vn d nghj thm dlnh: 

- Ngân sách Trung ung h trçi: 1.500 t' dng; 
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- Ngân sách tinh: 560 t dng. 

10. Ngành, linh vrc, chrnng trInh c1 nghj thâm dlnh:  Các hoat dng kinh 
té thuc lTnh vçrc giao thông. 

11. Thai gian thirc hin: Nàm 202 1-2025. 

12. Hinh thüc du ti.r: Du tir cong. 

IL V KIEN THAM B!NH  CUA HQI BONG THAM B!NH 

1. Sir dIn thiêtdiu tir di an: Quáng Trj a khu virc mien Trung cüa dat 
nuac, phIa Dông là biên Dông vai bô biên dài hon 75km và i phia Tây là nuâc 
ban Lao, dào Con Co là diem dóng ci:ra Yjnh BAc b; là diem dâu hành lang kinh 
té Dông Tây ye phIa Vit Nam — câu nôi thu.n lci trong lien két hi nhp, hçp 
tác kinh tê vói các nixâc trong khu virc và quôc tê. Vic xay dijng Quãng Trj 
sóm tr& thành rnt trong nhüng trung tam giao lixu, hçp tác phát triên vai các dja 
phi.rong trong nuâc vá vi các nrac trong tiêu v1ng song Me kong ma rng là 
rnt trong nhing cCra ngO hi.thng ra Biên Dông cüa các ni.râc yà vOng lãnh thô 
trên tuyên hành lang kinh tê Bong Tây là hêt s1rc can thiêt. Nhäm khai thác tiêm 
näng the rn?nh phát triên kinh té biên, thOc day phát triên các ngành djch vii - du 
.ljch và dê kêt nOi nhanh tr thành phô BOng Ha - trung tam chinh trj, van boa ccia 
tinh vOi cac khu djch vi - du ljch dc hai ben tuyên dii&ng yen biên kêt nôi vOi 
thành phô Bong Ha nàm trên tuyên hành lang kinh tê Bong Thy là bet strc can 
thiêt và can sam duo'c triên khai thuc hin. 

2. S tuãn thu cac quy dnh cüa pháp Iut trong ni dung h so' trInh 
thãm dlnh:  Ni dung hO so trInh thâm dnh dày dii theo các quy djnh ti Diêu 
30 ciia Lut Dâu tu cong. 

3. Sirphà hçp vói các muc tiêu chin luqc, k hoch và quy hoch phát 
triên kinh té - xã hi vüng, länh thô; quy hoch phát triên ngành, linh viyc: 

- Phu hgp vâi Quy hoch t6ng the phát triên kinh th xã hi tinh Quãng Trj 
den näm 2020 dâ dirqc Thu tuàng chinh phii phê duyt ti quyêt dnh sO 321/QD-
TTg ngày 02/3/2011. 

- Phii hqp vôi Quy hoich chi tit duang b yen bin Vit Nam dã di.rçic 
ThO tràng ChInh phii ye vic phê duyt tai  Quyêt djnh so I29/QD-TTg ngày 
18/01/2010; 

- Phü hçp vOi quy hoch ngành giao thông 4n tãi dã duqc UBND tinh 
chap thun ti Van bàn so 561 l/UBND-CN ngày 04/12/2020. 

4. Sir phà hqp vol tiêu chI phân loi d  an: Vic phân loi dir an dam 
bão theo quy djnh ti Khoán 3, Diu 8 ciia Lut Dâu tu cong so 39/2019/QH14. 

5. Các ni dung quy djnh ti Biu 30 ella Lut Biu tu' cong 

5.1. Các diêu kin dê thirc hin dãu tu xây dirng: 

- V chii trirong: Dr an dâ dtrçc UBND tinh có van bàn s 431 8/UBND-CN 
ngày 23/9/2020 gri B Kê hoch và Dâu tix ye vic dê nghj h6 trç vn du tis dir 
an Duang yen biên két nôi hành lang kinh tê BOng Tây, tinh Quàng Trj. B K 
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hotch và Du tu dâ có Van bàn s6 6842/BKHDT-TH ngày 16/10/2020 v vic 
phân b K hoch du ti.r v6n ngân sách nhà nwrc näm 2021. Theo do, dir an 
Dithng yen biên kêt noi hành lang kinh tê Dông Tây, tinh Quãng Trj di kiên 
duqc bô tn kê hoch von nãm 2021 là 150 t' dông. 

- Phü hçip vOi quy hoach phát trin kinh th - xã hi cüa tinh và cac quy 
hoich, ké hoach  có lien quan. 

5.2. Di.r kin muc tiêu, quy mô, dja diem và hInh thüc dâu tu xây dirng. 

a) Muc tiêu dãu tu: 

- To ra tric giao thông k& ni lien yang, cang vi h thông QL. 1, &rng 
cao tôc Bàc Nam, dithng yen biên së là h thông giao thông lien tinh dêphát 
triên kinh tê, tao  ra lien kêt ving ye phát triên kinh tê biên. Tao  diem nhân dê 
thu hOt khách du ljch tr các nuâc trên tuyên hành lang kinh tê Dông Tây nhu: 
Thai Lan, Lao, Campuchia, Myanma ye vi du lch biên; 

- Tao ra qu9 dt rng 10n d tüng buic hInh thành cac khu do thj, khu du 
lich - dich vu bo biên, hinh thanh cac nguôn krc moi dê trnh Quang Tn phat 
triên kinh tê biên phO hcp vii chiên lucic quôc gia ye kinh tê biên Vit Nam den 
näm 2030 tam nhIn den nãm 2045; 

- Nhm kt nôi thành ph Dông Ha là trung tam chInh trj, van hóa cOa 
tinh; là do thj dng hxc trén tuyên Hành lang kinh tê Dông - Thy v&i các khu 
djch vii - du ljch dQc bi biên Quâng Trj, Khu kinh te Dông Nam Quãng Trj; 

- Gop phn hinh thành Va phát trin các khu dO thj v tinh dcc hai ben 
tuyên t& thành phô Dông Ha ye den bi biên Quáng Trj. 

b)Quy mô du tu: PhO hçp vci nhu cAu khai thác và khá näng can di 
nguôn von cho dtr an. 

c) Dja dim: Các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong và thành ph 
Dông Ha; tinh Quàng Trj. 

d) Hinh thrc du tir xây dirng: Xây dirng mài. 

3. Nhu cu s1r dung dt và tài nguyen: Din tIch sir diing dt là 211,24 ha, 
trong do có 52,92 ha r&ng. 

Theo quy djnh ti Khoãn 1, Diu 1, Ngh djnh so 83/2020/ND-CP ngày 
15/7/2020 cOa ChInh phO sira dôi, bô sung mt so Diêu cüa Ngh djnh so 
156/201 8/ND-CP ngày 16/1 1/2018 cOa Chinh phO quy djnh chi tiêt thi hành mt so 
diêu cOa Lust Lam nghip và Khoán 2, Diêu 20 cOa Lut Lam nghip thI vic 
chuyên miic dIch sr ding thng sang mic dIch khác cOa dtr an nay là thuc thâm 
quyên cOa ThO tuóng Chinh phU. 

Theo d xuAt cOa Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn và kin kt lun 
cOa ChO tjch Hi dông nhân dan tinh t?i  cuic hp ngày 05/12/2020 thI sau khi 
HDND tinh phê duyt chO truong aau tt.r, ChO dâu tu có trách nhim hoàn thin hO 
so, thCi tc dê ngh Co quan có thâm quyên chuyén dôi mi1c dIch thng theo quy djnh. 

4. Phtxong an thit k so b v xây dirng: 
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4.1. Do?n 1: Durng yen bin tü ranh giâi Quãng BInh - Quãng Tr den 
Nam câu Cra Viêt: 

Dim du tuyn ti vj trI giáp ranh hai tinh Quáng BInh - Quáng Trj (cách 
b biên khoáng 1 ,25krn) phIa Tây khu vrc Tri.r&ng bàn Quân khu IV, tuyén tiêp 
tiic di song song b biên và di trüng dithng vânh dai quy ho?ch khu do thj xâ 
VInh Thai, sau do di song song vói b biên và di trüng vci diring vành dai quy 
hoch xA Vinh Kim, tuyên cat DT.573 và di tring QL.9D khoãng 0,90km; tuyên 
tiêp ti1c di ye phIa DOng Nam phIa ngoài khu do thj CCra TOng, cat qua song Ben 
Hãi t?i  vi trI cách câu Cüa TOng hin tai  khoáng 1,35Km ye phIa Tây sang dja 
phn huyn Gio Linh; tuyêndi song song và cách bi biên khoâng 1,40km và cat 
qua sOng Thach Han cách câu Ccra Vit hin ti khoãng 0,80km ye phIa Tây và 
kêt nôi vOi dt.rng tr1ic trung tam Khu kinh té Dông Nam (da xay dirng) t?i  xà 
Triu An, huyn Triu Phong; vi trI chInh xác sê dixcic cci the hóa trong bwc 
tiêp theo; chiêu dài don 1 khoãng 44km. 

4.2. Dotn 2 tü dixng yen bin den thành ph Dông Ha dài khoáng 
11,7km: 

- Dim du giao vâi dt.rông tric d9c Khu kinh t DOng Nam dâ xây drng 
vã cách cau CCra Vit ye phIa Nam khoãng 4km (nAm gifla khu do thj Narn Cira 
.Vit Va khu cong nghip da ngOnh cOa Khu kinh tê Dông Nam); tuyên di ye phIa 
Tây, cat qua các xâ Triu Van, Triu Phuâc, Triu Trch, Triu D cOa huyn 
Triu Phong vã phi.räng DOng Lé, thành phO Dông Ha. 

- Dim cui giao vâi QL. 1 t?i  thOnh pM DOng HO, tii vn nghiên ethi 03 
plurong On gOm (i) ket nOi Quôc 1 1 ti cOu virçt dr&ng sat; (ii) ket nOi tii khu 
virc ga Dông HO - Ben xe DOng HO và (iii) két nôi vói dung L' Thixäng Kit. 

- Trén CO SO so sánh các phi.xang On kt Mi v diu kin thun lçii trong 
cOng tOc GPMB, tiêu chuãn k thut ye cac yeu to hInh h9c khi ket noi vOi 
QL. 1..., kiên nghi lirach9n phuong an kêt nOi vâi thOnh phO DOng Ha (giao vâi 
QL. 1) tai khu vcrc  Ben xe DOng HO hin ti nhãm thun !i trong cOng tác 
GPMB và tiêt kim chi phi dâu ti.r. 

5. Dr kin th?ii gian thirc hin d an: 202 1-2025. 

6. So bt tng mirc du tu, phi.rong On huy dng vn; khO näng hoàn yn, 
trO no vOn vay (neu có); xác dnh so bô hiu quO kinh té - xâ hi yà dOnh giá tác 
dng cOa dir an. 

a) So b tOng mirc du ti.x: 2.060 t dng. 

Theoquydjnh ti KhoOn 2 Diu 55 Lut Dàu tu cOng nam 2019 thI dcr 
kiên tOng vOn dOu Us cOng giai don 2021-2025 bang tOng vOn dâu tu cong giai 
don 2016-2020, do do vic d xuât von ngân sOch trung i.rong ho tr 1.500 t' 
dông và vOn ngân sách tinh (bao gOm vOn dOu giO quyén s& dung dat) 560 t' 
dng là phU hçp. 

b) Phuang On huy dng van: Ngân sách Trung ixoig M trq hang nàm cho 
tinh và ngân sOch tinh can dôi ti nguôn vOn dâu giá quyen sr dung dat vO nguOn 
vOn ngân sOch tp trung cOa tinh và các nguOn vOn hçp phOp khác. 



DoN(; THAM D!N 
U T!CH - 

c) Dr kin b tn vn 

DVT. Tdn 

Näm Ngân sách trung 
uonghtrçi 

Ngân sách 
tinh 

Tng so Ghi chü 

2021 150 150 

2022 350 140 490 

2023 350 140 490 

2024 350 140 490 

2025 300 140 440 

Tong 1.500 560 2.060 

6. Hiu qua kinb té - xã hi, bão v môi trtnrng và phát trién ben vü'ng 

- Hiu qua kinh t - xa hi: Cong trinh hoân thânh sè lam tang mt'rc do c?nh 
tranh ye dâu tu cüa lthu vgrc; tang giá trl các khu dat hai ben tuyCn du'ing và khu vrc 
lan can, tao ctiêu kiên chuyn dOt muc dich su dung dat, tang thu nhãp va cat thiCn 
mi:rc sOng cüa ngui dan; thüc day, phát triên kinh të - xã hi cüa thu virc; giám thai 
gian vn hành vã thai gian km thông cüa hang hóa và hành khách. 

- Hiu qua v môi trung: Cong trInh hoân thánh së gop phn giãm thiu 0 
nhiêm rnôi trt.r&ng, lam cho môi tru'1ng sach,  dçp h(ln. 

III. KET LUAN 

Dtr an ERrOng yen bin kt n6i hành lang kinh t Dông l'ây, tirih Quang 
Trj dO diéu kin dê trinh cap cO thâm quyën quy& djnh chO tnrang dãu tu và tiiCn khai 
các buâc tiêp theo. 

'I'rên day là kin thm djnh cOa I-1çi dng thm djnh v Báo cáo nghiën 
thu tiên khá thi dr an, kInh dé nghj UBND tinh xern xét báo cáo I-IDND tinh 
quyêt djnh chU trt.rang dâu tu dir an.!. Q 

Noi n/ia,,: 
- 1'huing trtrc I II)ND tinh; 
- UBND tinIi 
- Baii KTNS -LIDND tinh: 
- Các Sà: KHIJI', (fl'VT; 
- LLruVT,CN. 
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