
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ttr do - Hinh phIic 

St:  4.29  /TTr-UBND Quáng Trj,  ngàyol  tháng-nàm 2022 

T TR!NH 
A A A A 9 A 9 A .A A Ye viçc phe duyçt chu trirong dau tir dir an: Xtr ly, khac phuic diem hem an 

tai nIn giao thông ti nut giao ngã hr Km3+89O/Quc I 9- du'ông Nguyn 
Dlnh Chiu - throng Nguyn Van Tirông, thành phô Bong Ha 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cr Lu.t T chüc chInh quyn dja phi.rcing ngày 19/6/20 15; Lut Sira 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chInh ChInh phü và Lut To chüc ChInh 
quyên dja phiiang ngày 22/11/2019; 

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

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

Xét d ngh cüa Ban An toàn giao thông tinh ti T? trInh so 195/TTr-
BATGT ngày 24/6/2022 và Báo cáo thâm djnh so 230/BC-SKH-KTN ngày 
23/6/2022 cüa Si Ké hoach và Dâu tu; 

Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dng nhân dan tinh tinh khóa VIII, 
kS' h9pthl.r 10 xem xét, phê duyt chü truang dâu tix Dir an Xü 1, khäc phiic 
diem tiêm an tai nn giao thông ti nut giao ngã til Km3+890/Quôc 1 9 - duô'ng 
Nguyn DInh Chiêu - dung Nguyn Van Tu&ng, thành phô Dông Ha vói các 
ni dung nhi.r sau: 

1. Myc tiêu du tir: 

- Dam bão an toàn giao thông cho ngithi tham gia giao thông, giám thiu 
tai nn giao thông. 

- Phân 1ung, hinrng dn ngthi diu khin phucmg tin giao thông qua nut 
giao theo trt tir quy djnh, hn chê ün täc giao thông; tang khá näng thông hành 
qua nut giao. 

- Nâng cao nàng 1irc quán 1 giao thông, gop phAn hoàn thin h thng 
giao thông do thj ngày cáng van minh, hin di. 

2. Quy mO du tir: 
Ct den tin hiu giao thông ct cao 6,2m; ct den tin hieu  giao thông cao 

2,5m; ct den tin hiu giao thông cao 4,4m. Trên ct bô trI các 1oi den tin hiu 
giao thông LED; bô trI tü diêu khiên den tin hiu giao thông, báo hiu duing b. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 



TM. U BAN NHAN DAN 
U TICH 

Vö Van Hirng 

4. Tng muc du tir: 1.499 triu dông. 

5. Nguon von dau tir: 

- Ngun kinh phi an toân giao thông Trung iwng b sung có mic tiêu 250 
triu dông; 

- Ngun tài trq tilt Qu bão him xe Ca giâi - Hip hi Bão hiêm Vit Nam 
1.050 triu dông; 

- Ngun vn ngân sách tinh 199 triu dng. 

6. Dja dim xãy drng: Thành ph Dông Ha, tinh Quãng Trj. 
A A 7. Tho'i gian, tien dQ thiuc hiçn: Nam 2022. 

Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyêt 
djnh./. '4,-' 

Nol n/iin: 
- Nhii trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ KHDT, GTVT; 
- Ban ATGT tinh; 
- Luu VT, 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip2  Tir do - Hnh phñc 

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

NGH! QUYET 
A A A . 7 . A • A . Phe duyçt chu trtrong dau tir dir an Xtr ly, khac phiic diem hem an ta. nn 

giao thông ti nñt giao ngã trKm3+89O/Quic I 9- dirông Nguyn DInh Chiêu - 
dirô'ng Nguyen  Van Ttrông, thành ph Bong Ha 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRj 
KHOA VIII- KY HQP THU 9 

Can c& Lut T chá'c chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015, Lut Sta 
dôi, bo sung m5t so diêu cla Lut TO chInh ChInh phi và Lut TO ch&c CthInh 
quyên djaphzto'ng ngày 22/11/2019; 

Can c& Lu2t Du tit cOng ngày 13/6/2019; 

Can ci Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/202 0 cra ChInh phi quy 
djnh chi tiêt mç5t sO diêu cia Lut Dáu tw cOng, 

Xét T& trInh sO' /TI'r- UBND ngày /6/2022 cia (ly ban nhân dan tinh 
ye vic phê duyt chz tru0ng dáu tir dr an Xi lj, khác phyc diem tiém an tai ngn 
giao thông tgi nzt giao ngd tit Km3+890/QuOc ló 9 - dzt&ng Nguyen £)Inh Chiêu 
- dit&n; Nguyen Van Tir&ng, thành phO DOng Ha Báo cáo thám tra cza Ban 
Kinh té - Ngân sách H5i dông nhân dan tinh, j' kiên tháo lun cza dgi biéu H$i 
dOng nhán dan tinh tgi Icj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü trixang du tu dir an Xü 1, khäc phc diem tim an 
tai nan  giao thông tai  nut giao ngã tti Km3+89OIQuôc 1 9 - dthng Nguyen Dlnh 
Chiêu - dung Nguyen Van Trning, thành phô Dông Ha nhu sau: 

1. Mic tiêu ctâu ti!: 

- Dam bâo an toân giao thông cho ng.r?ii tham gia giao thông, giám thiu 
tai nan  giao thông. 

- Phân 1ung, hithng dn ngi.rYi diu khin phixcmg tin giao thông qua nut 
giao theo trtt tir quy djnh, han  chê ün täc giao thông; tang khã näng thông hành 
qua niit giao. 

- Nâng cao näng lirc quail 1 giao thông, gOp ph.n hoán thin h th6ng 
giao thông do thj ngày càng van mirth, hin dai. 

2. Quy mO dâu tu: 
Ct den tin hiu giao thông ct cao 6,2m; ct den tin hiu giao thông cao 



2,5m; cot den tin hiêu giao thông cao 4,4m. Trên ct b trI các 1oi den tin hiu 
giao thông LED; bô trI tü diêu khiên den tin hiu giao thông, báo hiu du&ng b. 

3. Nhóm du an: Nhóm C. 

4. Tang mtrc du ti!: 1.499 triu dông. 

5. Ngun von dâu tll: 

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

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

- Ngun vn ngân sách tinh 199 triu dng. 

6. Dja dim xay drng: Thành ph Dông Ha, tinh Quãng Trj. 
7. Thai gian, tin ct thirc hin: Näm 2022. 

Diêu 2. T chirc thrc hin. 

1. Giao TIJy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 

2. Th.rông tnrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhãri dan 
tinh, To di biêu Hi dông nhân dan tinh vâ di biêu Hi dông nhân dan tinh 
phôi hçip vOi Ban Thiiing trirc Uy ban M.t trn To quôc Vit Nam tinh giám sat 
thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dã dixçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, khóa VIII, kS' 
hçp thir 10 thông qua ngày tháng 7 nàm 2022 và Co hiu lirc kê tit ngày thông 
qua.!. 
No'i nhân: 
- VPQFL VPCTN, VPCP; CHU TICH 
- Thi.ring trirc TU, ThLrmg tnrc HDND, 

UBND, UBMTT'QVN tinh; 
- Van phông: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các s&: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- TT HDND, UBND TP Dông Ha; 
- Ban ATGT tinh; 
- Li.ru: VT. Nguyen Dang Quang 
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