
UY BAN NllAI DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VJT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 59L9/TTr-UBND Quáng Trj, ngày  O  thángl2náin 2020 

T TRINH 
Quyt dlnh  diu chinh chü trLrng du tir dy an: 

Du*ng giao thông biên giói n61 các trm kim soát biên phông 
Xà Heng, A Doi, PaRoi, Xy, huyn Hu*ng Hóa 

Kmnh gui: Hi dng nhãn dan tinh 

CAn dr Lut T chuc chInh quyn dja phi.rong ngày 19/6/2015; 
CAn cü Lust Dâu tu cong ngày 13/6/20 19; 
CAn cir Nghj djnh sO 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa LuQ.t Dâu tiz công; 
Uy ban nhãn dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh quyêt djnh diêu chinh 

chü trrnmg du ti..r dr an Diiàng giao thông biên giâi nôi các tram  kiêm soát biên 
phông Xà Heng, A Dai, PaRoi, Xy, huyn Huàng Hóa vâi các ni dung chInh 
sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DV AN: 
1. Ten dr an: Di.thng giao thông biên giâi nôi các tram  kiêrn soát biên 

phông Xà Heng, A Dcii, PaRoi, Xy, huyn Hixâng Hóa. 
2. Chü dâu tu: B Chi huy Bô di biên phông. 
3. Dôi tl.rqng thii hu&ng dir an: can b, chiên s các Don, Tram  kiêm soát 

biên phông; chInh quyên và nhân dan các xA biên giói. 
4. Dja diem thirc hin dir an: huyn Hithng Hóa, tinh Quâng Trj 
5. Tong von thrc hin dir an: 
- Nguôn von dâu tu: Ngân sách Trung 1.rng bô sung có miic tiêu cho dia 

phrang. * 
- Mirc von dâutu: 90.000.000.000 dOng (Chin mucii t dong). 
6. Thii gian tiên d thirc hin: 202 1-2024 
7. Cci quan, don vj thrc hin di an: B Chi huy B di biên phông 
8. Mic tiêu dâu tix: Dam bâo ci dng thirc hin nhim vii tuân tra, kiOm 

soát cia B di Biên phông trong hoat dng quán 1 và bâo v biên giâi; Cüng 
cô quôc phông - an ninh và phát triên kinh tê xã hi vüng biên giâi tron tInh 
hInh m&i. Phiic vi nhu câu giao thông di 'ai  cho nhân dan, tao  diêu kin dé khai 
thác tiêrn nAng ye dat dai, tài nguyen trong khu vrc, thüc day giao hxu trao dôi 
hang hoá, phát triên kinh tê xA hi khu vrc biên giäi. 

9. Quy mô dâu ttr: chiêu dài tuyên: 14,4 km, gôm 2 doan: 
+ Doan 1: Tir tram  kiêrn soát biên phàng xä Thanh den Tram kiêm soát 

biên phàng xA Xy, chiêu dài 9,0Km; 
+ Doan 2: T tram  kiêm soát biên phông Pa Roi den Tram kiêrn soát biên 

phông Xa Heng, chiêu dài 5,4Km; 
10. Nhóm dii an: Nhóm B. 
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11. Ngành, linh virc, chucing trInh si:r dicing ngun vn: Qu6c phông 
12. HInh thirc dâu tu: xây dirng rn&i. 
IL QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DING BAO cAo BE XUAT BIEU 

CHINH CHU TRUONG BAU TII D1 AN 
Dir an Dtthng giao thông biên gii ni cáe trrn kim soát biên phông Xà 

Heng, A Dai, PaRoi, Xy, huyn Hung Hóa ducic Hi dông nhân dan tinh thông 
qua chü truong dâu tu ti van bàn so 226/HDND-KTNS ngày 26/5/2016 ye vic 
chü truang dâu ti.r các dir an dã duçc thârn djnh nguôn von và khà näng can dôi 
von và dugc Uy ban nhân dan tinh phê duyt dir an dâu tu t?i  Quyêt djnh so 
2669/QD-UBND ngày 27/10/2016. Tuy nhiên, do ké hoch dâu tu cong trung 
hn giai doan 2016 - 2020 cüa tinh không dam bão khá nãng can dôi nên dr an 
chua the triên khai thrc hiên. 

Ngày 3 1/8/2020 UBND tinh dã có van bàn so 3983/UBND-CN giao B 
Chi huy Bô di Biên phông tinh 1p Báo cáo dê xuât chü truGng dâu tu dr an 
Di.thng giao thông biên giâi nôi các tram kiêm soát biên phông Xà Heng, A DGi, 
PaRoi, Xy, huyn Hixó'ng Hóa. 

Ngày 3/11/2020, Bô Chi huy B dti biên phông tinh có Ti trinh so 
2853/TTr-BCH trInh phê duyt Báo cáo dê xuât chü trucmg dâu tu (diêu chinh) 
dir an Duông giao thông biên giói nôi các trim kiêm soát biên phông Xà Heng, 
A Doi, PaRoi, Xy, huyn Hufing Hóa. 

Ngày 30/11/2020, Sâ Kê hoch và Dâu tu có Báo cáo so 595/BC-SKH-TH 
kêt qua thâm djnh báo cáo dé xuât diêu chinh chü truong dâu tu dr an Du?ng 
giao thông biên giOi nôi các tr?m kiêrn soát biên phOng Xà Heng, A Dcñ, PaRoi, 
Xy, huyn HuOng Hóa theo dung các ni dung quy djnh. 

III. DANH MIJC HO S0 KEM THEO 
1. Báo cáo d xut chü tru0ng du tu dir an 
2. Báo cáo thâm djnh chü trucing dâu tu dir an 
KInh trinh Hi dông nhân dan tinh xern xét, quyêt djnh phê duyt chü truong 

dâu tu dir an Du&ng giao thông biên giOi nôi các trtm kiêm soát biên phOng Xà 
Heng, A Dcii, PaRoi, Xy, huyn Huäng Hóa./..- 

Nii n/ian: TM. U' BAN NHAN DA 
U TICH 

/ 

-.: r 
in 

5 Van Hu'ng 

- Nhu trên; 
- Chi'i tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- S KHDT; 
- B CHBP tnh; 
- Liru: VT, 





UBND TINTI QUANG TRI CQNG HOA XA H()I CHIJ NGHIA VIIT NAM 

sO KE HOJLCH vA DAU TU' Dc 1p -  Tir do -  Hanh  phüc 

S: 5 5 /BC- SKH-TH Quáng Trj, ngày 30 tháng4' nám 2020 

BAO CÁO 
yji tj:tm iljnh Báo cáo d xuât diu chinh chii trtrong du tu 

'o Dir an: Thrô9 giao thông biên gioi ni các train kim soát biên phOng 
? ? . Heng, A Doi, PaRoi, Xy, huyçn Hirông Hóa 

"&">,f"Q  
\.huyen KInh gri: Uy ban nhân dan tifll1 

5'v'i kci}L; -j 
SKe hoach và Dâu tu nh.n di.rcic Th trmnh sO 2853/TTr-BCH ngày 

3/11/2020 cüa B Chi huy B di biën phOng tinh trInh phê duyt Báo cáo dê 
xuât chü trwmg dâu tu (dieu chinh) dir an Dumg giao thông biên giâi nôi các 
tram kiêm soát biên phông Xà Fleng, A Dcii, PaRoi, Xy, huyn HuOng Hóa. 

Sau khi xem xét ho s dir an, St Kê hoch và D ttr báo cáo kêt qua thâm 
djnh Báo cáo dê xuât diêu chinh chU tnrcrng du tir d an nhu sau: 

Phn thfr nhât 

TA! LIEU THAM DIINH VA TO CHIIJ'C THAM DjNH 

I. HO S( TA! LIEU THAM DIM! 

1. To trInh d nghj thAm djnh diu chinh chü trucing dAu tu dir an. 

2. Báo cáo d xut diM chinh chü trumg d&u ttr. 

II. CAC CAN ci5' PHAP L nE THAM DIM! 

1. Lut Du lit cong s 39/20 19/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghj dnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tit thi hành mt s6 diêu cüa Lust Dâu lit Cong. 

3. Quy&t djnh s 2612020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cUa ThiX tithng ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hàrih mt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thumg vt QuOc hi quy 
djnh ye CáC nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bô von dâu tu cong nguôn 
ngân sách nhà nuàc giai doan 202 1-2025; 

4. Van ban s 6842/BKHDT-TH ngày 16/10/2020 cüa BO K hoach và Du 
tu ye vic phãn bô kê hoch vOn NSNN näm 2021; 

5. Van ban s 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 cüa UBND tinh v vic 
giao thâm djnh nguôn von vã to chirc thâm djnh Báo cáo de xuât chü tnrcing d 

hr cac di1r an dir kiên kh&i cong mâi trong kê hoach nam 2021 và giai doan 202 1-

2025; 

6. Van ban s 3983/UBND-CN ngày 31/8/2020 cüa UBND tinh v vic giao 
thim vii 1p báo cáo dê xuât chü tri.rcYng dâu tu dir an. 
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7. Van ban s6 226/FIDND-KTNS ngày 26/5/2016 cüa HOi  dông nhân dan 

tinh ye vic chü trucmg dâu tu các dir an a dtrqc thâm djnh nguôn von Va khá 
näng can dôi von. 

8. Quy& djnh s6 2669/QD-UBND ngày 27/10/2016 cUa UBND tinh ye 
vic phê duyt dir an dâu ttr xay dung cong trInh Dtrmg giao thông biên giâi nôi 
các trçLm kiêm soát biên phàng Xà Heng, A Dyi, PaRoi, Xy, huyn Huémg Hóa. 

Phn thu hai 
'KIENTHAMD!NHDVAN 

I. MO TA THÔNG TIN CHIJNG DV AN DA rnJcC HDND TiNH 
THONG NIIAT CHU TRU'CNG DAU lU 

1. Ten dir an: Diring giao thông biên giâi n& các tr?m kim soát biên 
phông Xà Heng, A Doi, PaRoi, Xy, huyn Hixing Hóa 

2. Di an nhóm: B. 

3. CAp quyt djnh chü tnrcYng dAu tu dir an: Hi dng nhân dan tinh. 

4. CAp quyt djnh du tu dr an: 1Jy ban nhân dan tinh. 

5. Ten chü dAu tu: BO Chi huy BO di Biên phàng tinh. 

6. Dja dim thirc hin dir an: huyn Hithng Hóa, tlnh Quàng Trj 

- Doan 1: Dim dAu tuyn t?i  Tram kim soát Biên phông xä Thanh, diem 

cuôi tai  Tram kiêm soát Biên phông xà Xy. 

- Doan 2:Dim du tuyn tai  Tram kim soát Biên phOng Pa Roi, dim 
cuôi tai Tram kiCm soát Biên phông Xã 1-leng. 

7. Quy mô thirc hin: diring giao thông 14,4 km 

8. Du kin tng müc du tr dir an: 90.000.000.000 dng (Chin muoi t 
dOng); 

9. Ngun vn dAu ttr: Chucmg trinh milc tiêu quc phông an ninh trên dja 
bàn tr9ng diem. 

10. Thi gian thrc hin: Nãm 20 17-2020 

II. MO  TA THÔNG TIN CHUNG DV AN DIEU CHINH 

1. Ten dr an: Dung giao thông biên giâi n& các tram kim soát biên 
phOng Xâ Heng, A Dii, PaRoi, Xy, huyn Huâng Hóa 

2. Dir an nhóm: B. 

3. CAp quy& djnh chü tnrang dAu tu dir an: Hi dng than dan tinh. 

4. CAp quy& djnh dAu tu dir an: 1Jy ban nhân dan tinh. 

5. Ten chü dAu tu: BO Chi huy Bi di Biên phông tinh. 

6. Dja dim th,rc hin dir an: huyen Hixàng Hóa, tinh Quàng Trj 

- Doan 1: Dim dAu tuyn tai  Trm kim soát Biên phông xa Thanh, dim 
cuOi tai  Tram kiêm soát Biên phông xã Xy. 
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- Don 2: Diem dAu tuyn tai  Tram kim scat Biên phông Pa Roi, diem 
cuoi tai  Tram kiêm soát Biên phông Xà Heng. 

7. Quy mô thirc hin: di.rng giao thông 14,4 km 

8. Dir kiM thng müc du tu d1r an: 90.000.000.000 dng (Chin mi.rci t' 
dong); 

9. NguM vé,n dAu tu dir an: Ngân sách Trung uang b sung CO mtic tiêu 
cho dja phiwng. 

10. Ngành, linh vrc, chucmg trInh diing nguM vn: Quc phông 

11. Thii gian thirc hin: Näm 2021-2024 

ifi. Y MEN THAM DINH 

1. L do vã ni dung diu cMnh chü trtro'ng du tir: 

1.1. L) do di4u chinh 

Dr an Di.r?yng giao thông biên giâi n6i các tram kim soát biên phOng Xà 
Heng, A DGi, PaRoi, Xy, huyn Huàng HOa duqc Hi dong nhân dan tinh thông 
qua chü trung dâu tu tai  van bàn so 226/HDND-KTNS ngày 26/5/20 16 ye vic 
chü tnxcing dâu tir các dir an d thrçic thâm djnh nguôn von và khâ näng can dôi 
von va &rçic Uy ban nhân dan tinh phê duyt dr an dâu ttr tai  Quyêt djnh so 
2669/QD-UBND ngày 27/10/2016. Tuy nhiên, do kê hoach dâu tu cong trung 
han giai doan 2016 - 2020 cüa tinh không dam báo kM nang can dôi nên dir an 
chra the triên khai thirc hin. 

D,r an thuc di tuqng dtrçyc dua vão k hoach d&u ti.r cong trung han giai 
don 2021-2025. Can ci:r quy djnh tai khoán 2 Diêu 52 Lut Dâu tu cong sO 
39/2019/QHI4, ngày 3 1/8/2020 UBND tinh dã Co van bàn sO 3983/UBND-CN 
giao Bô Chi huy BO di Biên phông tinh 1p Báo cáo dê xuât chü tnrcing dâu hr 

dr an Dithng giao thông biên giài nôi các tr?m kiêni soát bien phOng Xà Heng, 
A Dcii, PaRoi, Xy, huyn Hi.ràng Hóa. 

Sau khi B) Chi huy BO di Biên phông tinh thirc hin rà soát ni dung du 
hr dir an nMm dam bão phü hcp tInh hinh thrc tiên thI có mt so ni dung diêu 
chinh so vài các ni dung dâu ti.r chiX yêu dä duçrc HDND tinh phê duyt. Do 

4y, dr an hãi thrc hin thU ti,ic diêu chinh chU truclng dâu Pr thee quy djnh tai 
khoãn 2 Diêu 101 Lut Dâu tu cong so 39/2019/QHI4 lam ca sâ triên khai thi,rc 

hin các buâc tiêp theo. 

1.2. Nii dung diu chInh 

1.2.1 NguEn vim dimu tu': diM chinh ten nguôn vn tir "Chi.rong trInh miic 
tiêu quôc phOng an ninh trên dja bàn tr9ng diem" thành "Ngân sách Trung rnmg 
bô sung cO mic tiêu cho dja phi.nmg" nhäm dam báo quy djnh hin hành. 

1.2.2 Thôi gian thrc hien: diM chinh tr "Näm 20 17-2020" thành "Näm 
2021-2024" nhäm dam báo quy djnh hin hành và khá nãng can dôi von. 

1.2.3 Bim sung n3i dung "Ngành, linh virc, chtwng trinh scr ding nguôn 
von: QuOc phOng" nham dam báo quy djnh hin hành, 
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2. Ni dung Báo cáo d xut diu chnh chü triring du tu': 

2.1 St cn i/tilt diu itt dr an: Tuyn throng tir Tram kim soát Biên 
phOng Thanh den Tram kiêm soát Biên phOng Xa Heng dài 22,8km có vai trO rat 
quan trQflg trong hoat dng tuân tra, kim soat, quãn ly" và bâo v thu quyên an 
ninh khu vrc biên giOi Vit — Lao. Tuyn du?mg di qua khu vrc mien nüi có dja 
hInh hiêm trä, co sâ ha tang yêu kern, kinh t kern ph.át triên, vi 4y ti pham và 
các doi tucYng ton giáo thumg xuyên lai dung d tiën hành các hoat dng gay 
mat on djnh tmnh h'mh ANTT trén khu vjc biên gii. 

Hin nay, tuyn dithng chi.ra duc du ttr xay dçng dng b, m6i dugc B 
Quoc phOng dâu tu don tuyen tr Tram kim soát Xy di Tram kiêm soát Pa Roi 
dài 8,4km, con ia  14,4 km là ththng dat va dung man dan sinh. Do chua duqc 
du ttx kiên cô nên các phuang tin kru thông có tãi tr9ng lan dâ lam mt dung 
bj phá hông nghiêm tr9ng. Mt khác, toàn b tuyên duang di qua dja bàn có diêu 
kiin thai tiêt hêt src khäc nghit, nhieu doan dja chat yêu, dja hmnh dôi nüi hiërn 
trâ, thumg xuyên xãy ra sat La lam trôi nên duO'ng gay chia cat, ách täc giao 
thong. Dc bit vào müa mua bào, các Tram kiêm soát Bin phOng và các thôn 
dQc tuyên dirOng thtthng xuyên bj chia cat, cô 1p dài này; vic c dng 1irc 
lucing giãi quyêt các vi vic cüa Dn Biên phOng gp nhiêu tth ngai; hang nông 
san cUa nhân dan không tiêu thi thrçrc hoc bj tu thucrng ép giá; tré em không có 
diêu kin h9c tp phát triên len cao; nhiêu h dan ho dja bàn biên giâi djch sâu 
vào ni dja dë thun lcii cho cuc song. 

D darn bão n djnh, phát huy và khai thác Co hiu qua tuyn duong, tao 

diêu kiin thuan lcii cho các DOn, Tram kiêm soát biên phOng triên khai nhim vii 
quãn l bão v biên giài, gop phân thüc day phát trién kinh tê xä hôi và di giàn 
dan ra djnh Cu sat biên giai thI vic dâu tu tuyên du?ing là hêt strc can thiêt va 

cap bach. 
2.2 S(r tuân i/ta các quy djnh cüa pháp Iuit trong ni dung ho so' trinh 

thm it/nh: Ni dung h sa trInh thm djnh cr bàn tuân thu theo dung quy djnh 

cüa pháp lut v du tu cong. 
2.3. Sy phà hip vó'i cdc m,c tiêu chiln luic; kl hozch và quy hoich 

p/tat triln kinh ii- xâ h3i vüng, ldnh th6; quy hoçich phát trim ngành, linh 

vfc: phü hcrp vai quy hoach xây drng du?mg tu.n tra biên giài dt lin giai don 

2016-2020 và nhüng nAm tiêp theo. 
2.4. Srphà h9p vó'i tiêu c/ti' phân 1ozi dr an nhóm B: Vic phân loai dr 

an dam bào theo quy djnh tai  khoãn 4, Diu 9 Lust DAu tu cOng s 

39/2019/QH2014 ngày 13/6/2019. 
2.5. Các n3i dung quy it/nh tqi Dimu 31 cüa Luut Dâu 1w công: 

2.5.1 M,c lieu du itt: Dam bào cci dng thrc hin nhim vi tu&n tra, 
kiêm soát cüa B di Bien phOng trong hoat dng quán Ly" va bão v biên giâi; 
CUng cO Quoc phOng - An ninh và phát triên kinh tê xã hi vüng biên gith tron 
tInh hInh mói. Phc vi nhu câu giao thông di 1a  cho nhân dan, tao  diêu kin dê 
khai thác tiêm näng ye dat dai, tài nguyen trong khu v'rc, thüc dy giao km trao 
dôi hang hoá, phát triên kinh tê xà hi khu v1rc biên giOi. 
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2.5.2 Quy mô, /zlnh thá'c diu 1w, pham vi, dia dim, din 11th dat can sfr 
dyng: chiêu dài tuyên: 14,4 km, gôm 2 doan: 

+ Dotn 1: Tr tr?m kim soát biên phông xâ Thanh dn tram kim soát 
biên phông xã Xy, chiêu dài 9,0Km; 

+ Don 2: Tcr tr?m kim soát biên phông Pa Roi dn tram kiêm soát biên 
phOng Xa Heng, chiêu dài 5,4Km; 

2.5.3 Thiti gian, tim do th(ec hiçn: Dir kin tin d triên khai thrc hin 
va kê hoach von dâu ttr cho dir an là 4 näm, tir närn 2021-2024 là phñ hcTp vol 
quy djnh t?i  khoân 2 Diêu 52 Lust  Dâu ttr cOng so 39/2019/QHI4 ngãy 
13/6/2019 và kM nàng can dôi von cüa dja phuang. 

2.5.4 Yêu cau thilt kl: dam bão theo dung mzc tiêu dâu tu cüa dir an và 
quy djnh hin hành. 

2.5.5 Tang mfrc dtu 1w dr an duçic khái toán trên c sO Suât vn dAu tu 
xay dirng các côn trinh ti.nmg tr trên dja bàn và phü hcip vOi quy djnh hin 
hành. Tong mirc dâu tu dij an dir kiên 90.000 triu dOng. Dê nghj các bi.rOc tiêp 
theo phãi râ soát, tInh toán dam báo theo dung các quy djnh lien quan. 

2.5.6 Nguan v6n và khã náng can di v6n: 

Dixçic sij th6ng nht cUa HDND tinh tai Van bàn s 233/HDND-KTNS 
ngày 14/8/2020, UBND tinh da ban hành Báo cáo so i 83/BC-UBND ngày 
14/8/2020 ye Kê hoch dâu tu cOng näm 2021 báo cáo B Kê hoach và Dâu tu, 
B Tài chInh; trong do dã dir kiên khOi cOng mOi di,r an tr nguon von ngân sách 
trung ucing bô sung CO miic tiêu cho dja phuong. 

Von Ngân sách trung ucing ho trçc mic tiêu giai don 2016 - 2020 cüa tinh 
duçic Trung uong giao tong nguOn là 3.242,928 t dông và phân bô hang näm là 
2.473,73 1 t) dong. Can ci quy djnh tai  Khoán 2 Diêu 55 LutDâu ti.r cong 2019 
"42p kê hoqch dâu 1w cong irung hczn gial dozn sau vái lông rnic vOn dáu 1w 
cong d4 kiên bang lông m&c vOn dáu tw cong cia kê hogch ddu 1w cong trung 
han giai dogn trzthc". Theo do, kê hoach von ngân sách trung wing bo sung có 
miic tiêu giai don 2021 - 2025 cUa tinh dr kiên khoãng tr 2.500 t)' dOng - 3.250 
t'dOng. 

Thirc hin Van bàn sO 5085/BKHDT-TH ngày 7/8/2020 cUa BQ Kê hoch 
và Dâu tu ye vic tiêp tiic tong hçxp nhu câu dâu tu von NSTW giai do?n 2021-
2025, ngày 18/8/2020 UBND tinh Co van bàn sO 278410BND-CN ye vic tong 
hcp thu câu dâu tu von NSTW giai do?n 2021-2025. Theo do, thu câu von 
NSTW bô sung có mic tiêu cho các dr an chuyên tiêp tü giai do?n 2016-2020 
sang giai doan 202 1-2025 là 574,039 t dong; so vOn cOn 'a dê dr kiën khOi 
cong mOi khoãng 1.926 t dông - 2.676 t dong. 

Nhu vy, nguôn von ngan sách trung wing bO sung có mic tiéu cho dja 
phtrcing dam bão khã nàng can dôi vOn cho dr an d kiên không qua 90 t)' dông 
trong giai do?n 202 1-2024. 

2.5.7 Các clii phi lien quan trong qua trmnh quãn 1 vn hành, khai thác sO 
diing và duy tu báo duong cOng trInh thkrc hin theo quy djnh hin hành. 
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2.5.8 Giãi pháp báo vf môi trithng: Báo cáo d xut diu chinh chü 
twang dâu ftr có nêu sa b mt so giái pháp giám thiêu ô nhim môi tru&ng và 
trách nhim, vai trô cUa các dan vj lien quan trong qua trInh thi cOng. Dê nghi 
Chü dâu tu chi do nghiem t(ic thirc hin các giái pháp d dê ra vâ giám sat cht 
ch các bin pháp thi cong xây dirng cong trinh dam bão an toàn mOi tnthng, lao 
dng khi qua trInh thi cong din ra. 

2.5.9 Hiu qua thu tw: 

+ Hiu qua kinh té: vic dAu tu xây dirng tuyn dtr?ing s thüc dy phát 
triên san xuât, giao urn trao di hang hóa, xóa dói giâm ngheo, tüng b.thc cái 
thin d?i song cho dOng bào d tc d9c biên gii. 

+ Hiu qua xã hi: tao  sir chuyn bin v di s6ng vt ch.t, tinh thin cüa 
nguäi dan trong khu virc dr an triên khai. 

+ Hiu qua an ninh quc phông: gop phAn n djnh an ninh chInh trj, trt 
tr an toân xâ hi; tao  diêu kin ngan ngra và trân áp ti phm vüng biên giOi; 
gop phãn giU vftng an ninh trot t trong khu v1rc. 

2.5.10 Giãi pháp 1 chfrc thyc hin: DA nêu rö trách nhim, vai trô cüa 
các dan vj lien quan trong qua trInh xay dimg, quãn l, vn hãnh. Tuy nhiên, 
trong các buâc tiêp theo, can bô sung them mt so giái pháp cii the trong qua 
trInh to chfrc thirc hin dçr an dam báo thi cong cong trmnh theo dung quy djnh v 
quãn l chat hrçing cong trInh, hiu qua sr dicing lâu dâi ben vng. 

IV. KET LUi%N: 

D an Du&ng giao thông biên giói ni các tram kim soát biên phOng Xà 
Heng, A Dai, PaRoi, Xy, huyn Huàng Hóa dü diêu kin dê trmnh cap có thâm 
quyên quyêt djnh diêu chinh chü tri.rang dâu tu và triên khai các burc tiêp theo 

Trên day là kin thAm djnh cüa Sâ K hoach và Du tu v diu chinh 
chU twang dâu tu dr an Dung giao thông biên gith nôi các tram kiêm soát biên 
phàng Xà Heng, A Dai, PaRoi, Xy, huyn Hithng Hóa, kinh trInh UBND tinh 
xem xét, báo cáo HDND tinh diêu chinh chü twang dáu ttr dir an.!. 

Noi nh1n: 
- Nhir trên; 
• HDND tinh; 
- B Chi huy B di Biên phông tinh; 
- Ban Giám dc Si; 
-LtruVT,TH. 
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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRJ Bc lIp - Tir do - Hiih phñc 

So: /NQ-HDND Quáng Tr/, ngây tháng nàm 2020 

NGH! QUVET 
V diu chinh chü trr0ng du tir dl!  an: 

Bu'ô'ng giao thông biên gió'i nôi các trm kiêm soát biên phông 
Xà Heng, A Doi, PaRoi, Xy, huyn Htró'ng Hóa 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRI 
KHOA VII, K HQP THU 19 

Can ct Lut Td chi'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut sia ddi, ha sung m5t sd diu cüa Lut T chzc C'hInh phü vâ 
Lugt To chtc chInh quyên djaphiccxngngày 22/11/2019 

Can ci'Lu4tDáu tircóngngày 13/6/2019. 

C'án ct Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia hInh phi quy 
din/i chi tiét thi hành m3t so diéu cia Lut Dáu tic cong. 

Xét Tàtrinh sd /TTr-UBND ngày / /2020 cia Uy ban nhán dan 
tinh ye quyêt d/nh diêu chinh chi trtro'ng dáu tu' dy an Du&ng giao thông biên 
gió'i noi các trgrn kiC,n soát bién phông Xà Heng, A Dcii, PaRoi, Xy, huyçn 
Hicâng Hóa. 

QUYETNGH: 

Bieu 1. Phe duyçt dieu chinh chu truong dau tir di,r an Bu'ong giao 
thông biên giói nôi các trm kiêm soát biên phông X Heiig, A Doi, PaRoi, 
Xy, huyn Huó'ng Hóa do B Chi huy B di biên phông quin t dty an 

1. Muc tiêu du tu: Darn bâo ca dng thirc hin nhirn vçi tuân tra, kiêm 
soát cüa B di Biên phông trong hoat dngquãn 1' và bäo v biên gió'i; Cüng 
Co quOc phông - an ninh vâ phát triên kinh tê - xâ hi vüng biên gith trong tmnh 
hInh rn&i. Phc vi nhu câu giao thông di lai  cho nhân dan, to diêu kin dê khai 
thác tiém nAng ye dat dai,tài nguyen trong khu virc, thiic day giao km trao dOi 
hang hoá, phát triên kinh tê - xâ hi khu virc biên giói. 

2. Quy mô d.0 tix: chiu dài tuyn: 14,4 km, gôm 2 don: 

+ Doan 1: Tr tram kim soát biên p hông xã Thanh dn tram kiêm soát 
biên phông xã Xy, chiêu dãi 9,0Km; 

+ Doan 2: Tix tram kiOrn soát biên phông Pa Roi den tram kiêrn soát biên 
phông Xa Heng, chiêu dài 5,4Km; 

3. Nhóm du an: Nhóm B. 

4. Tng müc du ti.r dir an: 90.000.000.000 dng (Chin muoi t' ding). 
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5. Ngun vn du tu: Ngân sách Trung uang b sung có miic tiêu cho dja 
ph..rcing. 

6. Dja diem thirc hin dir an: huyn Hi.rng Hóa, tinh Quâng Trj 

7. Thii gian, tin d thirc hin dir an: 202 1-2024 

8. Ngành, lTnh virc, chuong trInh sü diing ngun vn: Quc phông 

Diu 2. Ti chác thuc hiên 

UBND tinh chi dio Bô Chi huy B di biên phông tinh chü trI, phM hcip 
vâi cácccl quan lien quan hoãn thành dir an D.thng giao thông biên giOi nôi các 
trim kiêm soát biên phông Xà Heng, A Dai, PaRoi, Xy, huyn H.ràng Hóa trInh 
cp có thâm quyên quyêt djnh dâu tx dir an theo dung quy djnh cüa Lut Dâu tt..r 
cong và pháp 1u.t lien quan. 

Diu 3. Diu khoin thi hãnh 

1. Uy ban nhân dan tinh chi ctto B ChI huy Bô di biên phông tinh Va các 
co quan lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

2. Thuông tr1rc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dông nhân dan tinh, 
TO dai  biêu Hi dông nhan dan tinh, di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçp 
v1i Ban Thuông trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các tO chirc 
chInh trj xà hi giárn sat vic thrc hin Nghj quyêt nay báo cáo Hi dông nhân 
dan tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quy& nay dixçyc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj, khóa VII, kS'  h9p 
thr 19 thông qua ngây . . .tháng . . .nãm 2020 và có hiu 1irc ke tlr ngày thông 
qua.!. 

Noi ,,hin: 
-NIurDiu3; 
- iT Tinh üy (dé báo cáo); 
- Các Ban HDND tinh; 
- D?i biêu HDND tinh; 
- Các So: KI-IDT, Tài chInh; 
- Lw.i VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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