
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 561 4/TTr-UBND Quáng Trj, ngày 05 tháng 12 nám 2020 

Th TRLNH 
V vic ban hành Ngh quyt cüa HOND tinh phê duyt Bao cáo 
nghien ciru tien kha thi thy an: Dirong yen bien ket noi hanh lang 

kinh t Bong Tây, tinh Quãng Tn - Giai don 1. 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh khóa VII 

Can dr Lut T chirc chInh quyn dja phiiang ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lust  Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tit mt s diu cUa Lu.t D.0 tix cong. 

UBND tinh trInh HIDND tinh khóa VI kS' h9p thu 19 xem xét, ban hành 

Nghj quy& v vic phê duyt Báo cáo nghiên ctru tin khá thi dir an: Dithng yen 

bin kt n& hành lang kinh t Dông Tây, tinh Quãng Trj - Giai don 1 vói các 
ni dung sau: 

1. Miic tiêu du tir: 

- T?o ra tric giao thông kt ni lien vüng, cüng vi h thng QL. 1, du?ng 
cao the B.c Nam, dithng yen bin sê là h thng giao thông lien tinh d phát 
trin kinh t, to ra lien kt vüng v phát trin kinh t bin. To dim nh.n d 
thu hut khách du ljch t1r các nuóc trên tuyn hãnh lang kinh th DOng Tây nhir: 
Thai Lan, Lao, Campuchia, Myanma v vài du ljch bin; 

- To ra qu dt rng l&n d trng buâc hInh thành các khu do th, khu du 
llch - djch vi br bin, hInh thành các ngun 1rc mài d tinh Quãng Trj phát 
trin kinh t bin phü hçp v9i chin hxqc quc gia v kinh t bin Vit Nam dn 
näm 2030 tam nhIn dn näm 2045; 

- Nhm kt ni thành ph Dông Ha là trung tam chInh trj, van hóa cüa tinh; 
là dO thj dng hrc trén tuyn Hành lang kinh t Dông - Thy vâi các khu djch vi - 
du ljch dcc bi bin Quãng Trj, Khu kinh t Dông Nam Quáng Tn; 



- Gop phn hInh thành và phát trin các khu do thj v tinh dcc hai ben 
tuyn tr thành ph DOng Ha v dn bô bin Quáng Tn. 

2. Quy mô du tLr: 

2.1. PhAn xây drng: Tng chiu dài tuyn là 55,7km, gm: 

- Doin 1 tr ranh gi&i tinh Qung Bmnh dn phIa Nam cAu Cra Vit dài khoãng 
44km gOm: 

+ Doan ttr thôn Mach Nuâc, xã VTnh Thai dn cu Cra Tüng: Mt cat 
ngang 12m. 

+ Don ttr phIa Nam cu Cüa Tüng den phIa Nam câu Ccra Vit: Mt ct 
ngang hoàn chinh 40m, giai don phân kS'  du tu dam bão quy mO mi ben 02 
Ian xe (rieng dogn phIa Nam cu Czra Vit dIn Dzthng tryc dQc Khu Idnh te' 
Dông Nam thrc hin phi' hcrp vói quy mó mt ct dwàng Trung tam tryc dQc 
Khu kinh té'DongNam); 

- Don 2 tü du&ng yen bin dn trung tam thành ph DOng Ha dài khoãng 
11,7km: 

+ Domn qua huyn Triu Phong: Mt cat ngang hoãn chinh 59m, phân k5' 
du ti.r giai doin 1 dam bào quy mô mi ben 02 lan Xe; 

+ Doin qua thành ph Dông Ha: Mt ct ngang hoãn chinh 1 60m, phân k5' 
du tii giai don 1 dam bâo quy mô mi ben 02 lan Xe; 

2.2. Phn giái phóng mt bang: Giâi phóng mt bang theo phm vi quy mô 
mt ct ngang hoàn chinh. 

3. Nhóm dir an: Nhóm A. 

4. Tong mü'c du tir: 2.060 t dng Hai nghIn khóng tram sáu mu'c?i tj' 
dng). 

5. Co cu ngun vn du tir: 

- Ngân sách Trung 1.rang h trçi: 1.500 t5' dng; 

- Ngân sách tinh: 560 t5 dOng. 

6. Da dim xây drng: Các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong và 
thành ph Dông Ha; tinh Quãng Trj. 

A •A 7. Thor. gian, hen d9 thirc h.çn: Ti.r nam 202 1-2025. 
, 8. Dir k.en ke hoach ho tn von: 

D VT. Ti dn 

Nãm Ngân sách trung 
tro'ng h tr 

Ngân sách 
tinh 

T6ng s Ghi chü 

2021 150 150 



2022  350 140 490 

2023  350 140 490 

2024  350 140 490 

2025 300 140 440 

Tng 1.500 560 2.060 

KInh trInh HDND tinh 

duán./4 

xem xét phê duy@ Báo cáo nghiên c'Cru tin khã thi 

Noinhtn: 
- Nhu trn; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Si K hoach và DAu tix; 

- UBND thãnh ph Dông Ha; 
- Chánh và các PVP UBND tinh; 
-LiuVT,CN.7 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Vö Van Htrng 



HO! BONG NHAN DAN 
T!NH QUANG TR! 

S& /20201NQ-HDND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc  1p  - Tir do - Hnh phüc  

Quáng Trj, ngày tháng 12 nám 2020 

DVTHAO 

NGH! QUYET 
A A F F S A , . A ., . . A Phe duyçt Bao cao nghien cu'u hen kha thi dtr  an: Buong yen bien 

kt ni hành lang kinh té Bong Tây, tinh Quang Trj - Giai doin 1 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VII- KY HQP THU' 19 

Can ct' Lut Tc cht'c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Du tu' cong ngày 13/6/2019, 

Can ci Lut Ngán sách nhà ntthc sO' 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 

Can c& Nghj djnh so' 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cüa C'hInh phü quy 
dnh chi tjlt m5t sO' dku cia Lut Du Us cOng; 

Xét Ta trinh sO' 5614/TTr- UBND ngày 05/12/2020 cza UBND tinh v vic 
ban hành Nghj quyê't cüa HDND tinh phê duyt Báo cáo nghiên c&u tin khá thi 
dy' án. Du'&ng yen bkn ké't nO'i hành lang kinh té' DOng Tây, tinh Quang Trj - 
Giai dogn 1; Báo cáo thdm tra sO' /Bc-HDND ngày . . .112/2020 cia Ban 
Kinh tl - Ngán sách HDND tinh và ,j  kiê'n cüa các dgi bié'u HDND tinh, 

NGHI QUYET: 

Biu 1. Phê duyt Báo cáo nghien cüu tin khã thi dir n: Dlrà!ng yen bin kt 
n& hành lang kinh t Dông lay, tinh Quàng Tn - Giai don 1 nht.r sau: 

1. Muc tiêu du tu': 

- To ra trVc  giao thông kt ni lien vüng, cüng vâi h thng QL. 1, dtxông 
cao t& Bc Nam, du&ng yen bin s là h thng giao thông lien tinh d phát 
trin kinh t, to ra lien kt vüng v phát trin kinh t bin. T?o  dim nh.n d 
thu hut khách du ljch tr các nuâc trên tuyn hành lang kinh t Dông Tây nhi..r: 
Thai Lan, Lao, Campuchia, Myanma v vâi du ljch bin; 

- Tto ra qu5 dt rng lón d tirng bi.thc hInh thành các khu do thi, khu du 
ljch - djch vi bi bin, hInh thành các ngun lirc mâi d tinh Quáng Trj phát 
trin kinh t bin phü hcip vâi chin luqc quc gia v kinh t bin Vit Nam dn 



nàm 2030 t.m nhIn dn näm 2045; 

- Nh.m k& ni thânh ph Dông Ha là trung tam chInh trj, van hóa cüa 

tinh; là do thj dng lirc trên tuyn Hành lang kinh tê Dông - Tây vi các khu 

dch vii - du ljch d9c b& bin Quâng Trj, Khu kinh t DOng Nam Quáng Trj; 

- Gop phn hInh thành và phát trin các khu dO thj v tinh d9c hai ben 

tuyn tir thành ph DOng Ha v dn bi bin Quãng Trj. 

2. Quy mô dâu tir: 

2.1. Phn xây dirng: Tng chiu dài tuyén là 55,7km, gm: 

- Don 1 tr ranh giói tinh Quãng BInh dn phIa Nam cu Cüa Vit dài khoãng 

44km gm: 

+ Doan tü thôn Mach Nuic, xã Vinh Thai dn cu Ci'ra Tüng: Mt ct 

ngang 12m. 

+ Don tr phIa Nam c.0 Cra Tüng dn phIa Nam cu CCra Vit: Mt cat 

ngang hoàn chinh 40m, giai don phân k' dAu flr dam bão quy mô mi ben 02 
lan xe (riêng dogn phIa Nam cu Ci'a Vit dIn Duàng tryc dgc Khu kinh te' 

Dóng Nam thrc hin phI hcxp v&i quy mó mt cct ththng Trung tam tryc dQc 

Khu kinh tl Dông Nam); 

- Doin 2 t1r dithng yen bin dn trung tam thành ph Dông Ha dài khoãng 

11,7km: 

+ Dotn qua huyn Triu Phong: Mt ct ngang hoàn chinh 59m, phân kS' 

du tu giai don 1 dam bão quy mO mi ben 02 lan Xe; 

+ Don qua thành ph Dông Ha: Mt ct ngang hoàn chinh 1 60m, phân kS' 

du tu giai don 1 dam bão quy mô mi ben 02 lan Xe; 

2.2. Phn giâi phóng mt bang: Giái phóng mt bang theo phm vi quy mO 

mt ct ngang hoàn chinh. 

3. Nhóm dir an: Nhóm A. 

4. T!ing mfrc du ttr: 2.060 t' &ng. 
A A A A 5. Co cau nguon von dau tir: 

- Ngân sách Trung uang h trq: 1.500 t dng; 

- Ngân sách tnh: 560 t dng. 

6. Da dim xây diing: Các huyn VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong và 

thành phô Dông Ha; tinh Qung Trj. 
A •A 

7. Tho'i gian, tien dQ thi.rc hiçn: Tix nam 202 1-2025. 

8. Dir kin k hoach b tn vEn: 



D VT. T dn 

Näm Ngân sách trung 
rcing ho trçl 

Ngân sách 
tinh 

Tng s Ghi chñ 

2021 150 150 

2022 350 140 490 

2023 350 140 490 

2024 350 140 490 

2025 300 140 440 

Tng 1.500 560 2.060 

Diu 2. Giao UBND tinh th chüc thrc hin Nghj quyt theo dñng quy 
djnh cüa Lut Dâu tu cong. 

Diu 3. Giao cho Thu?rng trrc I-JDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 
các dai  biêu HDND tinh phôi hçp vói Ban Thithng trrc UBMTIFQVN tinh, các 
to chirc thành viên cüa Mt trn và các tO chüc xã hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyêt nay dâ dugc HDND tinh Quâng Trj Khóa VII, kS'  h9p thi'r 19 

•thông qua ngày tháng 12 näm 2020 và có hiu 1rc sau 10 ngày k tü ngây 
thông qua.!. 

No'inJ,mn: 
- VPQH, VPCTh, VPCP; 
- Cc Kiêm tra van ban - B Tir phap; 
- TTr: Tinh Cty, HDND tinh; UBND tinh; 
- D?i  biêu QH, dai  biu HDND tinh; 
- VP: Tinh Ciy, Doàn DBQH và HDND tinh, UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ tinh Va các Doàn the cap tinh; 
- Các so, ban, ngành cap tinh; 
- Uy ban MTTQ và các Doãn the cAp tinh; 
- TTr HDND, UBND TP Dông Ha; 
- TTr HDND, UBND các huyn: Vinh Linh, 

Gio Linh, Triu Phong; 
- Luu: VT. 

CHU TECH 

Nguyn Bang Quang 
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