
UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TRI 

CONG HOA XA HQL CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phiic 

S:/Ii5/TTr-UBND Quáng Trj,  ngayjO tháng7thm 2022 

Th TRINH 
A A A A 9 A .7 7 P. A • Ye viçc phe duyçt chu tr.ring dau tu' Dir an Xu ly, khac phiic m9t so diem 

den tim an tai nn giao thông tii nut giao ngã ttrKm32+87O/Quc 1 9D - 
Du'o'ng Tran Phu, th! tran Ho Xa, huyçn Vinh Linh 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phung ngày 19/6/2015; Lut Süa 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lu,t To chInh ChInh phü và Lut To chüc ChInh 
quyên dja phiwng ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut Du t.x cong ngày 13/6/20 19; 

Cäncir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phU quy 
djnh chi tiêt mt so diéu cüa Lut Dâu tu công; 

Xét d nghj cüa Ban An toàn giao thông tinh tai  T trInh si 197/TTr-
BATGT ngày 24/6/2022 và Báo cáo thâm djnh so 232/BC-SKI-1-KTN ngày 
23/6/2 022 cüa S& Kê hoach và Dâu tu; 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh tinh khóa VIII, 
kS' h9p thir 10 xemxét, phê duyt chü trixong dâu tu Dr an Xir 1, khäc phic mt 
sO diem den tiêm an tai nn giao thông ti nut giao ngã tu Km32+870/Quôc 1 
9D - Duing Trân Phü, thj trân Ho Xá, huyn VTnh Linh vâi các ni dung nhu 
sau: 

1. Miic tiêu dâu tir: 

- Dam bão an toàn giao thông cho ngi.thi tham gia giao thông, giám thiêu 
tai nn giao thông. 

- Phân 1ung, huOng dn ngi.thi diu khiên phumg tin giao thông qua nut 
giao theo trt tij quy djnh, hn ché ün täc giao thông; tang khá näng thông hành 
qua n11t giao. 

- Nâng cao näng lirc quân 1 giao thông, gop phn hoân thin h thng 
giao thông do thj ngày càng van minh, hin dai. 

2. Quy mô dâu tir: 
Cot den tin hiu giao thông ct cao 6,2m; ct den tin hiu giao thông cao 

2,5m; ct den tin hiu giao thông cao 4,4m. Trên ct bô trI các l°aj  den tin hiu 
giao thông LED; bô trI tü diêu khiên den tin hiu giao thOng, báo hiu duing b. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 



TM. Uc BAN NHAN DAN 
U T!CH 

4. Tong muc du tir: 1.495 triu dông. 
A A 5. Nguon von dau tir: 

- Ngun kinh phi an toàn giao thông Trung ucing b sung có miic tiêu 250 
triu dông; 

- Nguôn tài trç tir Qu5' bâo him xe c gith - Hip hi Bão him Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 195 triu dông. 

6. Oja dim xãy dirng: Thj trn H Xá, huyn Vinh Linh, tinh Quâng Trj. 
A 7. Tho'i gian, tien d9 thrc hiçn: Nam 2022. 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt 
djnh./. t4/ 

N.ri n/i ln: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S KHDT, GTVT; 
- Ban ATGT tinh; 
- Luu VT,  THuj4, 

Vô Van Htrng 



HO! BONG NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

cQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Bôc lap - Ttr do - Hinh phñc 

Si: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 6 nàm 2022 

NGH! QUYET 
A A 9 A 9 F A • A • A Phe duyçt chu trirng dau tir di.r an: Xir ly, khac phiic mçt so diem den hem 
A • • A • F • - A A an tai nn giao thong ti nut giao nga hr Km32+870/Quoc 19 9D - Biwng 

A F • A A a - Tran Phu, th! tran Ho Xa, huyçn Vinh Linh 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRj 
KHOA VII! - KY HOP THU 10 

C'àn c& Lut T chtc chInh quyn dja phting ngày 19/6/2015, Luát Szth 
dOi, bO sung m5t sO diêu cia Lut To chinh ChInh phz và Lut TO ch&c GhInh 
quyên djaphuang ngày 22/11/2019, 

Can c& Lu2t Dcu tu- cOng ngày 13/6/2019, 

Can ci Nghj djnh sá 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cla GhInh phz quy 
djnh chi tiêt mç5t so diêu cia Lugt Dâu tu cOng, 

Xét T& trinh sc /TTr- UBND ngày /6/2022 cüa Uy ban nhán dan tinh 
ye vic phé duyt chi trizolig dáu tu' dy th lj, khàc phyc rn5t sO diem den 
tiêm an tai ngn giao thông tçii nit giao ngã tu- Km32+870/QuOc 1ç5  9D - DztOng 
Trán Phi, thj trán HO Xá, huyên Vinh Linh; Báo cáo thám tra cza Ban Kinh té - 
Ngán sách Hç3i dóng nhán dan tinh, j kién tháo lu2n cza dgi biéu Hói dóng 
nhán dan tinh tgi /cj) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biêu 1. Phê duyt chü truong du tu D%r an Xir 1, khc phçic mt so diem 
den tiêm an tai nan  giao thông tai  nut giao ngã Ui Km32+870/Quôc 1 9D - 
Dtthng Trân Phü, thj trân Ho Xá, huyn VTnh Linh nhu sau: 

1. Muc tiêu du tu: 

- Dam bão an toàn giao thông cho ngu1i tham gia giao thông, giãm thiêu 
tai nan  giao thông. 

- Phãn 1ung, hr&ng din ngu&i diu khiên phiiang tin giao thông qua nut 
giao theo tr.t tr quy djnh, han  chê ün täc giao thông; tang khá näng thông hânh 
qua nut giao. 

- Nâng cao näng hrc quán 1 giao thông, gop phn hoàn thien  h thng 
giao thông do thj ngày càng van minh, hin dai. 

2. Quy mO du tu: 

Cet den tin hiu giao thông ct cao 6,2m; ct den tin hiu giao thông cao 



2,5m; ct den tin hiu giao thông cao 4,4m. Trên ct bé trI các 1oti den tin hiu 
giao thông LED; bô tn t11 diêu khién den tin hiu giao thông, báo hiu di.thng b. 

3. Nhóm du an: Nhóm C. 

4. Tong m1rc dãu tu: 1.495 triu dông. 

5. Ca cu ngun von du tu: 

- Nguôn kinh phi an toàn giao thông Trung ilang bô sung có miic tiêu 250 
triu dông; 

- Ngun tài trq tü Qu bão him xe ca giâi - Hip hi Bão him Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 195 triu dông. 

6. Dja diem xây dirng: Thj tr.n H Xá, huyn Vinh Linh, tinh Quãng Trj. 

7. Thii gian, tin d thirc hin: Nàm 2022. 

Diu 2. To chi'rc thirc hin. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyk 

2. Thu&ng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, To dai  biêu Hi dông nhân dan tinh và dai  biêu Hi dông nhãn dan tinh 
phôi hçrp vâi Ban Thithng tnirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat 
thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dâ duac Hi dông nhân dan tinh Qung Tn, khóa VIII, k' 
h9p thu 10 thông qua ngày tháng 7 nàm 2022 và có hiu lirc kê tr ngày thông 
qua.!. 
Noi nlzân: 
- VPQH, vpcm, VPCP; CHU T!CH 
- Thir&ng trijc TU, Thtthng trtrc HDND, 

UBND, UBMTI'QVN tinh; 
- Van phàng: Tinh Uy, HDND, UBND tinh; 
- Các s&: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- TT HDND, UBND huyn Vinh Linh; 
- Ban ATGT tinh; 
- Ltru: VT. Nguyn Bang Quang 
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