
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

So:  45  /TTr-IJBND 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tu do - Hinh phác 

Quáng Trj, ngày  01..  tháng3 nám 2021 

TO TRINH 
V vic phê duytchü tru'o'ng du tuDirán: 

Nghia trang phtic viii di do'i mç khu viyc Bac song Hieu 

KInh gcri: Hi ctng nhân dan tinh. 

Can cr Lut T chirc chInh quyn dja phu'cxng ngày 19/6/20 15; 

Can ci1r Lut Du tix cong s 39/2019/QH14 ngây 13/6/20 19; 

Can c1r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cOa Chinh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tix công, 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ K hoch và Du tix tai  Báo cáo s 76/BC-
SKH-KTN ngày 25/02/202 1 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü trircing 
dâu tu dir an; UBND tinh kInh trInh HDND tinh khóa VII kS'  h9p thu 20 xem 
xét, phê duyt chü trl.rorng dâu tx dir an: NghTa trang phc vy di d?yi mô khu vtrc 
Bàc song Hiêu, vi các ni dung nhix sau: 

1. Mc tiêu dãu tu: 

Xây drng khu nghia trang d di d?yi lang, m; phiic vi cong tác GPMB khi 
thuc hiên dir an khu dO thj Bãc song Hiêu giai doan 2 và các dir an khác do 
Trung tam Phát triên qu dat tinh thrc hin. 

2. Quy mô du tu': 

Xây dirng khu nghia trang vâi din tIch 9,7 ha, gm các hang  mic: 

2.1. H thng di.r&ng giao thông: Gm 6 tuyn cti.rô'ng vth tng chiêu dài 
khoáng 2.115 m; mt cat ngang nên duô'ng rng tir 6 den 16,5m, mt dng 
rng tr 6 den 1 0,5m. Kêt cau mt di.rô'ng bang be tOng nh1ra và be tong xi màng. 

2.2. San nan: Tng din tIch san nn 5,67 ha. 

2.3. H thng thoát nrOc: H thng rãnh dcc kt hqp cng ngang. H thông 
thoát nithc dixcc thu gom vào ho cánh quan tnrOc khi xã ra môi tnrng. 

2.4. Các cOng trmnh ha thng k9 thut trong khu m: 

- EMu tu xây dirng các trVc  du&ng gifla các lô m, b rng rnt di.thng 3,5m, 
két câu bang be tong xi mäng. 

- Gia c mái ta Iuy vâ b trI ränh dc giüa các bc cüa khu m bang be 
tOng. 



2.5. Cay xanh, h nuâc: 

- Dôi vOi các tuyn duing giao thông: Trông cay xanh hai ben tuyên 
duing, khoáng cách (8-10) mlcây. 

- EMi vi khu vrc cay xanh, cânh quan: B6 trI h nthc, kt hçrp trMg cay 

xanh, thám cô dê tao  cânh quan. 

3. Nhóm dr an: Nhóm C. 

4. Ting mfrc du ttr: 22.270 triu dông. 
A A A . , ,. 5. Nguon von dau tu': Nguon thu dau gia quyen su dting dat cua tinh. 

6. Dja dim xây diyng: Phu?ng Dông Lucing, thành ph Dông Ha. 

7. Thb'i gian, tin d thyc hin: NAm 202 1-2023. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./.  (v 

Noi n/i/In: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sà: KHDT, TNMT; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
-Ltru: VT,TH, CNTN.\II  
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