
UY BAN NHAN DAN 
TINH  QUANG TR! 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phñc 

S&  4 /TTr-UBND Quáng Tn, ngay tháng nàm 2022 

To TRINH 
V vic phê duyt chü truo'ng du tir Dtr an Xir I, khäc phiic dim tim an 

tai nin giao thông ti nñt giao ngã ha Km8O+500/QL.9 - Duông Lê Th Tit, 
thi trn Lao Bão, huyn Hiró'ng Hóa 

Kinh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chirc chinh quyn dja phi.rcing ngây 19/6/2015; Lut Sra 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chinh ChInh phü và Lut To chi'rc ChInh 
quyên djaphiicing ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut DAu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Cäncir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
dnh chi tiêt mt so diêu cüa Lu.t Dâu tu công; 

Xét d nghj cUa Ban An toàn giao thông tinh tai  Ti trInh s 196/TTr-
BATGT ngày 24/6/2022 và Báo cáo thâm djnh so 23 1/BC-SKH-KTN ngày 
23/6/2022 cüa Si Kê hoach và Dâu tu; 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hôi dng nhân dan tinh tinh khóa VIII, 
kS' h9p thr 10 xem xét, phê duyt chü trung dâu tix Dr an Xi:r 1, khãc phiic 
diem tiêm an tai nan  giao thông tai  nut giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Di.rông 
Lé The Tiêt, thj trân Lao Bão, huyn Hu&ng Hóa vth các ni dung nhu sau: 

1. Miic tiêu du ttr: 

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

- Phân 1ung, hurng dn ngiRii diu khin phucmg tin giao thông qua nUt 
giao theo trt t1r quy djnh, han  chê Un täc giao thông; tang khá nàng thông hành 
qua nUt giao. 

- Nâng cao näng hrc quân 1 giao thông, gop phn hoàn thin h tMng 
giao thông do thj ngày càng van minh, hin dai. 

2. Quy mô du tur: 
Ct 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. Trén ct bô trI các loai den tin hiu 
giao thông LED; bô tn tU diêu khiên den tin hiu giao thông, báo hiu dithng b. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tong mire du tir: 1.449 triu dông. 

5. Ngun vin du tur: 

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

- Ngun tài trçi tr Qu5 bâo him xe Co gii - Hip hi Bâo him Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 149 triu dng. 

6. Dia diem xãy thyng: Thj trn Lao Bão, huyn Hng Hóa, tinh Quâng 
Tn. 

7. Thoi gian, tien d9 thiyc hiçn: Nam 2022. 

Uy ban nhân dan tinh kmnh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt 
djnh./. '4," 

No'i n1zln: 
- Nhix trén; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S& KFIDT, GTVT; 
- Ban ATGT tinh; 
- Li.ru VT, 



HQI BONG NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phác 

S& /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 6 nám 2022 

NGH QUYET 
A A •. •A Phe duyçt chu triro'ng dau tir dir an: Xir ly, khac phiic diem tiem an 

tai nn giao thông tii nat giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Dining Lê Th Tit, 
th trn Lao Bão, huyn Hiró'ng Hóa 

HO! BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP TH!D 10 

can cü Lut T ch&c chInh quyn d/a phuring ngày 19/6/2015; Lu4t  Sia 
dôi, bó sung mç3t so diêu cza Lut TO chInh ChInh phz và Lut To chic ChInh 
quyén djaphu'og ngày 22/11/2019, 

Can ci Luçt Dcu tu cOng ngày 13/6/2019, 

Can th Nghj djnh sO' 40/2020/ND-cP ngày 06/4/202 0 cza ChInh p/ni quy 
djnh chi tiêt mç3t sO diéu cza Lut Dáu tzf cong. 

Xét Ta trInh sO' /7Tr- UBND ngày /6/2022 cüa Uy ban nhán dan tinh 
ye vic phê duyt chi truvng dáu tu' dr an Xz't l, khàc phyc diem tiém an tai ngn 
giao thông tgi nit giao ngà ba Km80+500/QL. 9 - Du'àng Lê The Tiêt, thj fran 
Lao Báo, huyn Hithng Hóa; Báo cáo thám tra cia Ban Kinh té - Ngán sách 
Hi dOng nhán dan tinh; kiên tháo luán cia dgi biêu Hi dOng nhán dan tinh 
tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü trucing du tu dir an Xir 1, khc phiic dirn tim n 
tai nn giao thông ti nut giao ngã ba Km8O+500IQL.9 - Diimg Lê The Tiêt, thj 
trân Lao Bão, huyn Hrncng Hóa nhu sau: 

1. Miic tiêu d.0 tu: 

- Dam bâo an toàn giao thông cho ngi.thi tham gia giao thông, giâm thiu 
tai nan  giao thông. 

- Phân 1ung, huâng d.n nglxi diu khin phung tin giao thông qua nut 
giao theo trt tr quy djnh, han  ché ün täc giao thông; tang khá näng thông hành 
qua nut giao. 

- Nâng cao nàng lirc quãn 1 giao thông, gop phn hoàn thin h thng 
giao thông do thj ngày càng vn minh, hin dai. 

2. Quy mô du tu: Ct 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 tn 
các 1oi den tin hiu giao thông LED; bô trI tü diêu khiên den tin hiu giao 
thông, báo hiu du?mg b. 

3. Nhóm du an: Nhóm C. 

4. Tng mirc d.0 ttx: 1.449 triu dng. 

5. Ngun von dâu tr: 

- Ngun kinh phi an toàn giao thông Trung uang b6 sung có miic tiêu 250 
triu dông; 

- Ngun tài trçl tir Qu5 bão him xe Ca giOi - Hip hi Bâo him Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 149 triu dng. 

6. Dja dim xây drng: Thj trn Lao Bão, huyn Hithng Hóa, tinh Quáng 
Tn. 

7. Thñ gian, tin d th1rc hin: Näm 2022. 

Diu 2. To chirc th%rc hin. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chi'rc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thuing 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 nhân dan tinh 
phôi hqp vâi Ban Thithng trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat 
thirc hin Nghj quyêt. 

Ng1Ij quyt nay dã dixçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Tn, khóa VIII, kSr 
h9p thir 10 thông qua ngày tháng 7 nàm 2022 và có hiu lirc kê tr ngày thông 
qua.!. 
Noinhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; CHU T!CH 
- Thumg tnrc TU, Thu?ing trtjc HDND, 
UBND, UBMTTQVN tinh; 

- Van phOng: Tinh i'iy, HDND, UBND tinh; 
• Các s&: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- U HDND, UBND huyén Huàng Hóa; 
- Ban ATGT tinh; 
- Luu: VT. Nguyen Bang Quang 
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