
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Dc Ip - Ttr do - Hnh phuic 

S& 555/TTr-UBND Quáng Trj, ngày  OZfthángjjiam  2020 

Ti TRINH 
V vic ban hành Nghj quyt cüa HDND tinh phê duyt châ trirolig du tir 

Dir an: Khu do thj sinh thai Nam Bong Ha 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cü Lut To chüc chInh quyn dja phixang ngày 19/6/20 15; 

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

Cäncir Nghj. djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ci:ia ChInh phU Quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cOng, 

Sau khi xem xét d nghj cüa S K hoach  vá Du tu tai  Báo cáo s 
611/BC-SKH-KTN ngày 01/12/2020 ye két qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chi 
truGng dâu tr dr an Khu dO thj sinh thai Nam Dông Ha; Uy ban than dan tinh dê 
nghj Hi dông nhân dan tinh xem xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phé duyt chü 
trucing ctau vs dir an Khu do thj sinh thai Nam Dông Ha vci các ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tir: 

Xây d'ng hoàn thin h thng ha tng k' thutt khu do thj sinh thai, tao  qu 
dat phiic vii nhu câu ye dat , dat thng mai,  djch vii, dat cong trinh cong cong, 
cay xanh...; chinh trang do thj, gop phân sm dim thành phô Dông Ha len do thj 
loi II; tao  nguôn thu cho ngân sách tinh thông qua dâu giá quyên sir ditng dat. 

2. Quy mO du tir: 

Xây dirng khu do thj v&i din tIch 62,58 ha, gôm các hang  m1ic: 

2.1. H thng dis?ng giao thông: Grn 16 tuyn vâi tng chiu dài khoáng 
10.405 m. Các tuyên dithng di..rçc xây dirng hoàn thin bó via và lát via he mt sO 
tuyên chInh. 

2.2. San nan: Tng diên tIch san nn 19,82 ha. 

2.3. H thng thoát nuâc: 

- Thoát nuóc mua: Bang h tMng cng be tong c& thép kt hcip các ho thu, 
giêng thàm, ngän müi. Chiêu dài tuyên cong 13 km. 

lô dk - Thoát nixOc thai: btng ng nhra di ngAm dui he ph và phIa sau giQa 2 

2.4. H thng hào k5thu.t: Bang be tong cit thép k& hçp các hi k5 thu.t, 
ho phân phôi dê bô trI h thông ha tang k thut. 



2.5. H thcng cp nuOc: H thng dithng Ong cap nithc di ngâm duth he 
phô và phia sau giüa 2 day 10. 

2.6. H thng cAp din và din chiu sang 

- Xây dirng 4 trrn bin áp 22kV/0,4kV. H thng cap din di ngâm trong 
hào k thut, gôm thr&ng day 22kV dài 1,9 km, dithng day 0,4kV dài 12 km. 

- Xây dirng h thng din chiu sang di ngAm, chiu dài tuyn chiu sang 
10,5 km. 

2.7. Khu cong viên: Tng din tIch 12,7 ha. Xây drng các hng miic: San 
nen, dào tao ho nuOc, trOng cay xanh; kè kêt hp &ring dao  quanh h, chiêu dài 
1,3km. 

2.8. Cay xanh: Trng cay xanh kt hqp thâm cO to cânh quan do thj ti các 
khu vrc cong viên và trên via he phô các tuyên dix?ng. 

3. Dir an nhóm: Nhóm B. 

4. Tng mfrc dAu ttr: 546.680 triu dng. 
A A ., • 5. Nguon von dau tir: Nguon thu dau gia quyen six ding dat cua tinh. 

6. DIa  dim xãy diyng: Phi.thng Dông Luang, thành ph Dông Ha. 

7. Thôi gian, tin d thirc hiên: Näm 202 1-2024 

Kinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh./. p.- 

Nri nhçIn: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KThS - HDND tinh; 
- Các th: KHDT, TNMT; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, TH, CN, 

TM. Uc' BAN NHAN DAN 

 

Vô Van Hirng 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA 1191 CHU NGHA VIT NAM 
TiNH QUANG TR! Bc Ip - Tçr do - Hnh phñc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü tru'o'ng du tir 

Dir an Khu do thj sinh thai Nam BOng Ha 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 

KHOA VH, KY HQP THU 19 

Can c& Luçt Tc chi'c chInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015; 

Can ct Lut sita a'o2i, b sung m5t so' diu cia Lut Td chtc GzInh phz và 
Lu2t To ch&c chInh quyén dja phtwng ngày 22/1 1/2019, 

Can ct Lut Du tw cOng ngày 13/6/2019, 

Xét Ta trInh so' /7Tr-UBND ngày ...../... ./2020 cza UBND tinh ye vic 
ban hành Nghj quyêt cza HDND tinh phê duyçt chü tritong dáu twc4r  an Khu dO 
thj sinh thai Narn DOng Ha; Báo cáo thám tra cia Ban Kinh tê - Ngán sách 
HDND tinh, Y kiên tháo luán cza dai biéu Hç5i dOng nhán dan tinh tgi 19) hQp, 

QUVET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü truung du tu dir an Khu do thj sinh thai Nam Dông 
Ha vii các ni dung nhu sau: 

1. Mite tiêu du tir: 

Xay d.rng hoàn thin h thng ha tAng k5 thut khu do thj sinh thai, tao 
qu5 dat phuc v nhu câu ye dat &, dat thuong mai,  djch vii, dat cong trInh cong 
cong, cay xanh... chinh trang và phát triên không gian do thj, gop phân sóm dua 
thành phO Dong Ha len do thj loai II vã tao  nguôn thu cho ngân sách tinh thông 
qua dâu giá quyên sir diing dat. 

2. Quy mô dAu tir: 

Xây drng khu do thj vi din tIch 62,5 8 ha, gm các hang mic: 

2.1. H thng di.r&ng giao thông: Gm 16 tuyn vi tng chiu dài khoáng 
10.405 m. Các tuyên dtr&ng duçic xay dimg hoân thin bó via và Iát via he. 

2.2. San nn: Tong din tIch san nn khoãng 19,82ha. 

2.3. H thng thoát nuic 

- Thoát nuóc mixa: Bän h thng cong be tong c& thép kêt hqp các ho 
thu, giêng thãm, ngän müi. Chiêu dài tuyên cOng khoáng 13,0 km. 

- Thoát nucc thai: bAng ng nhira di ngAm duâi he ph và phIa sau gina 2 



lô ct.t. 

2.4. H thng hào k thut: Bang be tong ct thép kt hçp các h k thut, 
ho phân phôi dê bô trI h thông ha tang k thut. 

2.5. H thng cp nuâc: H thng dthng ng cp nithc di ngm duôi he 
phô và phIa sau giüa 2 dày lô. 

2.6. H thông cp din và din chiu sang 

- Xây dirng 4 tram bin ap 22kV!0,4kV. H thng cp din di ng.m, gm: 
dithng day 22kV vâ ththng day 0,4kV. 

- Xây drng h thng din chiu sang di ng.m, chiu dài tuyn chiu sang 
khoáng 10,5 km. 

2.7. Khu cong viên: Tng din tIch 12,7 ha; xây dirng các hng miic: San 
nên, dào tao ho nrâc, trông cay xanh; kè kêt hqp dung dao  quanh ho, chiêu dài 
khoâng 1,3km. 

2.8. Cay xanh: Trông cay xanh kêt hçp thãm cô tao  cânh quan do thj tai 
các khu vrc cong viên và trén via he phô các tuyên dir&ng. 

3.Dtrán nhóm:NhómB. 

4. Tong müc du tir: 9.86 1 triu dng. 

5. NguE!in  vn du ttr: Ngun thu du giá quyn sr diing dAt cüa tinh. 

6. Oja dim xy dtyng: Phtthng Dông Luo'ng, thânh ph Dông Ha. 
A 7. Thoi gian, tien d9 thyc hiçn: Nam 202 1-2023 

Diu 2. To chrc thiic hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quy&. 

2. Thrèng tr1rc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
tinh, To dai  biêu Hi dông nhân dan tinh và di biêu Hi dông nhãn dan tinh phôi 
hçrp vâi Ban Thwmg trIc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các to chüc 
chinh trj - xà hi phôi hçip giám sat th1rc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay duqc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VII, KS'  hçp 
thtr 19 thông qua ngày ... tháng .... näm 2020 và có hiu hrc ké t1r ngày thông 
qua.!. 

Noi nhn: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- Cic Kim tra VB Bô Ttr pháp; 
-  TVTU, liT HDND, UBND, UBM11TQVN tinh; 
- Doàn D?i  biêu QH tinh; 
- Dii biêu HDND tinh; 
- Van phông HDND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- TTHDND, UBND thành ph Dong I-là; 
- Li.ru: VT, KTNS. 

CHU TICil 

Nguyn Bang Quang 
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