
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc1p-Tijdo-Hinh phüc 

   

S:  ,i6  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  4  tháng  3  nám 2021 

TO TRINH 
V vic phê duyt chü tru'ong du ttr Dir an: Khu do thj Tn Vinh 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can c1r Lut To chrc chInh quyn dja phi..rcmg ngày 19/6/20 15; 

Can c1r Lut Du tr cong s6 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can cr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
dinh chi tiêt thi hânh môt so diêu cüa Lut Dâu tu công, 

Sau khi xem xét d nghj cüa S& K hoach và Du tt.r tai  Báo cáo s 75/BC-
SKH-KTN ngày 25/02/2021 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü tr11ng 
dâu tr dr an; UBND tinh kInh trInh HDND tinh khóa VII k5' hop thu 20 xem 
xét, phê duyt chü truong dâu tr dir an: Khu do thj Tan Vinh, vâi các ni dung 
nhu sau: 

1. Muc tiêu du tu: 

Xây drng mói hoàn thin h thng cc s& h tAng Khu do thj Tan Vinh theo 
quy hoach dâ dugc phê duyt nhãm phát triên không gian do thj thành phô phü 
hçip djnh hu&ng, ,góp phân dua thành phô Dông Ha dtt cac tiêu chI cüa do thj 
1oi II; tao  qu dat phc v1i nhu câu dat & do thj và dat bô trI tái djnh eli các dir 
an phát triên kinh té - xa hi cüa tinh; tao  nguôn thu cho ngân sách tinh thông 
qua dâu giá quyên si:r dung dat. 

2. Quy mô du tu: 

Xây dung khu do thj vâi din tIch 18,19 ha, gôm các hang mvc: 

2.1. He thng di.r&ng giao thông: Gm 07 tuyn vOi tng chiu dài khoáng 
2.631 m, trong do: Tuyên RDO7 ma rng m.t du&ng 11 m len 19 m (ma rng 
4rn x 2 ben) tlr phân dat dãi phân cách giüa; các tuyên cOn 1i lam mâi cO mtt 
cat ngang nOn dir&ng tir 19,5m den 31,5m. 

2.2. San nn: Tong din tIch san nên 11,66 ha. 

2.3. H thng thoát nu&c: 

- Thoát nu&c rnlsa bang cng be tong c& thép kt hqp các h thu, giêng 
thäm, ngãn müi. Chiêu dài khoáng 3.660 m. 

- Thoát nuOc thai: Nu&c thai sinh hot duçic thu, dn ra dAu nôi vâo h 
thông thoát nu&c thai sinh hot chung bO trI trOn các tuyên dt.r&ng và duçic dâu 



ni vão cng hp thoát nixâc chung cho khu do thj Nam Dông Ha d ra phIa ha 
hxu song Vinh Phi.rOc. 

2.4. He thng cAp nuOc: H thng cAp nijyc bang ông HDPE, chiêu dài 
2.610m. 

2.5. H thng cAp din và din chiu sang: 

- H thng cAp din gm: Di.r&ng day 22kV dài 300m, 01 tram bin ap 
1.000kVA-22/0,4 kV và dr?ng day 0,4kv dài 2.030 m. 

- Xây drng h thng din chiu sang chiu dài 2.4 10 m, sü ding loi den 
led. 

2.6. Khu cOng viên, h nuâc: San lAp tao  mt bang, xây dirng kè và dixng 
dao quanh h. TOng din tIch 5,28 ha, kê kêt hçp dithng dao  quanh ho dài 650m. 

2.7. Cay xanh: Trng cay xanh kt hgp thãm có tao  cãnh quan do thj tai 
khu cong viên và trén he phô các tuyên du&ng. 

3. Nhóni dir an: Nhóm B. 

4. Tng mile du tu': 60.800 triu dông. 

5. Ngun vn dAu tir: Ngun thu dAu giá quyn sir diing dAt cüa tinh. 

6. Da aiem xây di.rng: Phithng Dông Li.rang, thành phô Dông Ha. 

7. Thôi gian, tin d thtrc hin: Tr näm 2022-2025. 

KInh trinh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quy& djnh./. /— 

Noi nhân: 
-Nhistrên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sâ: KHDT, TNMT, XD; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
-Lt.ru: VT,TH, CN,TN.,,, 
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