
UY BAN NIIAN DAN 
TINH QUANG  TRI 

CQNG HOA XA 1191 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

S:555O/TTr-UBND Quáng Trj, ngày  €4  thángj2nám  2020 

T TRINH 
V vic ban hành Nghj quyt cüa HOND tinh phê duyt chü triro'ng du tir 

Du an: Hoàn thin hi tang du&ng Trn BInhTrçng 
(doin tu' du'o'ng Nguyen Trung Trirc den dtrong Diçn then Phu) 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cü Luât T chirc chInh quyn dja phi.rcmg ngày 19/6/2015; 

Can c(r Lut DAu tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Cäncir Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu công, 

Sau khi xem xét d nghj cüa S& K hoach và Du tix tai  Báo cáo s 
612/BC-SKH-KTN ngáy 01/12/2020 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü 
tr(.rcmg dâu tij dir an Hoàn thin ha tang dithng Trân BInh Tr9ng (don ti'r &rng 
Nguyen Trung Trrc den di.r&ng Diên Biên Phü); Uy ban nhân dan tinh dé nghj 
Hi dOng nhân dan tinh xem xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phê duyt chü 
tnrclng dâu tu dir an Hoàn thin ha tang dix&ng Trân BInh Tr9ng (don tü du&ng 
Nguyen Trung Trrc den &thng Din Bién Phü) vâi các ni dung nht.r sau: 

1. Mi,c tiêu du tir: 

Xây dmg hoàn thin h thng giao thông do thj theo quy hoach  dã dtxçc 
phé duyt nhäm chinh trang do thj và hoàn thin tric dix&ng vành dai phIa Tây 
thành phô, phát huy hiu qua cong trInh, gop phân phát triên kinh tê - xã hi và 
sm dim thành phô Dông Ha dat  các lieu chI cüa do thj loai II. 

2. Quy mô du tn: 

2.1. Dix&ng Trn BInh Trçng (don tir drng Nguyn Trung Trrc den 
durng Din Biên Phü): 

- Ma rng m.t di.thng doan tü Km1+479,54 - Km3+700 dê báo dam b 
rng mt di.r&ng theo diing mt cat quy hoach; scra chüa, thay mói mt so vi trI 
mt di.rông, bó via he phô, dâi phân cách giuia hu hông. 

- Trng b sung cay xanh he ph& cay xanh dái phân each. 

- B sung doan  cng thoát rn.râc dcc tai  1 trInh Km2+3 19 ~ Km2+7 19 
(doan tü dtrang Lê Thá.nh Tong dn gn thrting Nguyn Du). 

- B trI dy dü h thng an toàn giao thông theo di1ng Quy chun k thut 
quOc gia ye báo hiu duang b. 
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2.2. Khu dt THO9: Diên tIch khu dat 3.590 rn2, xây dirng h tng thit yêu 
nhr: San nên, cap din và cap nuc cho khu dat dê thirc hin dâu giá quyên scr 
diing dat tao  nguôn thu và gop phân chnh trang do thj. 

3. Diy an nhórn: Nhórn C. 

4. Tng mñc diu tu: 9.861 triu dông. 

5. Ngun vn &iu tu: Ngun thu du giá quyên scr ding dat cüa tInh. 

6. DIa  diem xãy dyng: Thãnh ph Dông Ha, tinh Quáng Trj. 
• •l A 7. Tho'i gian, tien d9 thrc Iiiçn: Nam 202 1-2023. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xern xét, quyt djnh./. 

Noi n/ian: 
- Nhtr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các so: KHDT, TNMT; 
- Trung tarn PTQ[) tinh; 
-Lixti: 
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