
UY BAN NHAN DAN 
TNH QUANG  TRI 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ti, do - Hnh phñc 

S&  499  /TTr-UBND Quáng Tn,  ngày,9  tháng 11 nàm 2021 

T TRINH 
V vic ban hành Nghj quyt cua HJ3ND tmnh phê duyt chu trtro'ng du tu 

Dtr an: Dirong hai dau cau day yang song Hieu - giai don 1 

i .  

KInh gfri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cü Lut To chirc chInh quyn dja phrang ngày 19/6/2015; 

Can ct'r Lut Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Cäncü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt mt so ctiêu cüa Lutt Dâu ti.r công; 

Can cü Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa EiJy ban 
Tlnrô'ng vii Quôc hi quy djnh ye nguyen täc tiêu chI và djnh mirc phân b vn 
dâu tt.r cong nguôn ngân sách nhà nuâc giai doin 202 1-2025; 

Can cir Quyt djnh s 26/2020!QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tung 
ChInh phñ quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Nghj quy& s 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thtthng vi Quôc hi quy 
djnh ye nguyen täc tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu tir cong nguôn ngân 
sách nhà nu&c giai doan 202 1-2025; 

Can dr Van bàn so 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu ftr&ng ChInh 
phü ye vic d1r kiên ke hoach dâu tu cong trung han  giai doan 202 1-2025; 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ K hoach  và Du tu tai  Báo cáo s 
602/BC-SKH-KTN ngày 12/11/202 1 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dé xuât chü 
truang dâu tir dir an: Dithng hai dâu câu day yang song Hiêu - giai doan 1; 
UBND tinh kInh trInh HDND tinh khóa VIII kS'  h9p thu 5 xem xét, ban hành 
Nghj quyêt ye vic phê duyt chü trucYng dâu ti dir an Dirông hai dâu câu day 
yang song Hiêu - giai doan 1 vói cad ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tir: 

- Hoàn thin mng luâi giao thông cüa tinh, kt ni du?mg dAu cu phIa 
Nam vâi trung tam thành phô Dông He., phát huy hiu qua dâu tu xây dirng, tao 
diu kiin thu.n 1i cho vic di 'ai  cüa nguäi dan hai ben b song Hiêu. Tang 
cu?mg kt n& giao thuung, thuccng mai,  djch vi trên dja bàn thành phô. 

- HInh thành trçic dirng huyêt mach  két nôi 2 bi Nam - B.c song Hiu, 
lam dng 1irc phát trien cho thành phô DOng Ha sm tr& thành dO thj loai II. 



2. Quy mô du tur: Dis?ing du cu phIa Nam dài 910m, diem du giao 
du&ng Trn Hung Dao, dim cui giao duàng Ba Triu. 

Quy mô thi& k& Diing pM chInh thu yu theo TCXDVN 104-2007. 
Nên &rng rng 25rn, mt dung rng 16 m, via he rng 4,5m x 2bên. Các cong 
trInh trên tuyên có be rng bang khO duthng. 

3. Nhóm dur an: Nhóm B. 

4. Tng muc du tur: 175.000 triu dng (Mat train bay mitii lam dng) 

5. Co cu ngun vn du tir: Ngân sách tinh. 

6. Dja dim xây dirng: Thành pM Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

7. Thôi gian, tin d thurc hin: 5 näm, ti'r näm 2022- 2026. 

8. HInh thu'c du tir: D.0 tu cong. 

UBND tinh kInh d nghj }-IDND tinh xem xét ban hânh Ngh quyt phê 
duyt chü truang dâu tix d1r an. 

(Dy tháo Nghj quyè't dInh kern).!. 

Noinhn: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- S& KHDT; 
- BQLDA DTXD các CTGT; 
- UBND tp.Dông Ha; 
- Trung tam PTQD tinli; 
- Ltru VT, CNH. 

Vô Van Hung 

TM. U'c BAN NHAN DAN 
U TICH 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tur do - Hnh phüc 

S& /NQ-I-IDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

Dli' THAO
NGH! QUYET 

Phê duyt chü trirong du tir dir an: 
Tuyn dtrrng kt ni cãng hang không Quãng Trj vói Quc 1 1 

HQI BONG NHAN DAN TiNH QUANG TR! 
IiIOA VIII- KY HQP THt 

Can cz Luát Td chic ChInh quyn dia phu'ctng ngày 19/6/2021; Lu2t tha 
dói, bó sung môt so Diéu cüa Luát TO chz'c ChInh phü và Lugt TO ch&c chInh 
quyên dja phwo'ng ngày 22/11/2019, 

Can thLut Dcu twcOngngày 13/6/2019 

Can c&Luát Ngân sách nhà nithc ngày 25/6/2015; 
Can cz- Nghj djnli sO 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2 020 cüa GhInh phü Quy 

djnh chi tiêt m5t sO diêu cña Luát Dâu tw cOng; 

Can cii- Nghj quylt s 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cla Uy ban 
Thwông vy QuOc hi quy djnh ye nguyen täc tiêu chI và djnh m&c phán bO vOn 
dcu tit cOng nguOn ngân sách nhà nzthc giai doan 2021-2025, 

án ci QuyEt djnh s 26/2020/QD-77'g ngày 14/9/2020 cüa Thu twang 
CiiInh phu quy djnh chi tiét thi hành m5t sO diêu cia Nghj quyét so 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thw&ng vy Quôc hi quy 
djnh ye nguyen tác tiêu chI và djnh mtc phán ho vOn dâu tw cOng nguon ngán 
sách nhà nithc giai doçzn 202 1-2025; 

Can ct Van ban s 419/T7"g-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tzthng C!hInh 
phz ye viçc dw kién ké hogch dâu tw cOng trung hgn gial dogn 2021-2025; 

Xét Ta trInh s /77'r-UBND ngày /10/2021 cza UBND tinh v vic 
ban hành Ngh/ quyêt cia HDND tinh phê duyt chi trircing dáu tw dii an Tuyên 
diràng két nOi cáng hang khOng Quáng Trj vái QuOc ló 1, Báo cáo thám tra 
sO /BC-HDND ngày . /10/2021 cña Ban Kinh tê - Ngán sách HDND tinh 
va) /dên cia các dgi biêu HDND tinh. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt chü trrnmg dâu tii dr an Tuyn dix&ng kt n6i cãng 
hang không Quãng Trj vOi Quôc 1 1 nhr sau: 

1. Miic tiêu du tir: 



Vic xây drng tuyn du?ing kt ni cáng hang không Quãng Trj v&i Quc 
1 1, nhm kt ni Cãng hang không v&i h th6ng giao thông trong khu v1rc, gop 
phn phát huy hiu qua d.0 tu dir an Câng hang không, qua do thüc dy phát 
trin kinh t - xA hi cUa tinh. 

2. Quy mô du ttr: 

Tuyn du?ng kt ni Cãng hang không Quang Trj tir Quc 1 1 dn 
du&ng yen bin có chiu dài 11,5 km. Giai dotn 1 d.0 tu domn tuyn kt ni tü 
Cáng hang không Quáng Trj dn Quc 1 1 vài chiu dài 4,3 km theo tiêu chun 
dithng cp III dng bang, Vtk = 80km/h. Mt ct ngang nn du&ng rng 12 m, 
mt du&ng rng 7 m, 1 gia c 2 m x 2 ben, 1 dt 0,5m x 2 ben. 

3. Nhóm dl! an: Nhóm B. 

4. Tng mfrc du tir: 89.689 triu dng. 

5. Co cu ngun vn du tir: Ngân sách tinh. 

6. Da dim xãy diyng: Huyn Gio Linh, tinh Quáng Trj. 

7. Thô'i gian, tin d thiic hin: 4 näm, tr näm 2022- 2025. 

8. Hmnh thfrc du ttr: Du tii cong. 

Diu 2. Giao UBND tinh t chirc thrc hin Nghj quyt theo dung quy 
djnh cUa Lut Dâu tr cong. 

.x . 9 , 9 .7 Dieu 3. Giao cho Thixng trrc HDND tinh, cac Ban cua I-IDND tinh va 
các di biêu HDND tinh phôi hqp vói Ban Thung trrc UBMTQVN tinh, các 
to chüc thành viên cUa Mt tr.n và các to chrc xã hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyt nay dä dizcic HDND tinh Quãng Trj Khóa VIII k' h9p thi'r 
thông qua ngày tháng näm 2021 và có hiu lirc sau 10 ngày ké tü ngày thông 
qua.!. 

Nri nI,in: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- TVTU, 1THDND, UBND,UBNTFQVN tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các sà: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- TTr HDND, UBND huyn Gio Linh; 
- BQLDA DTXD các CTGT; 
-Ltru:VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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