
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

S:J,O /TTr-UBND Quáng Trj, ngàyl& tháng 11 nám 2022 

T TRINH 
A A A A A 9 9 A P 9 S S Ye viçc phe duyçt dieu chinh chu tru'o'ng dan tu dir an: Via he dirong 

Hung Vtrorng (don tir ththng Ngô Quyn dn thrrng Din Biên Phil) 

Kinh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can ctr Lut T chIrc chInh quyn dja phi.rang ngày 19/6/2015; Lut si:ra 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chüc ChInh phü và Lut To chüc chInh 
quyên dja phircing ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut D.0 ti.r cong ngày 13/6/20 19; 

Cänci'r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiôt thi hành mt so diêu cUa Lut Dâu tu công; 

Can cir Nghj quyt s 11/NQ-HDND ngày 21/04/2020 cüa HDND tinh 
Quãng Trj ye vic phê duyt chü truong dâu tu dr an Via he di.ring Hung 
Vung (don ti'r dumg Ngô Quyên den diing Din Biên Phñ); 

Xét d nghj cüa Trung tam Phát trin qu5? dt tinh ti Th trInh s 
1347/TTr-TTPTQD ngày 14/11/2022, cUa So Kê hoach và Dâu tu tai  Báo cáo sO 
52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022 và tai  Van bàn so 2429/SKH-KTN ngày 
14/11/2022 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât diêu chinh chü truong dâu tix 
dir an Via he dithng Hung Vuong (doan tü ththng Ngô Quyên den dung Din 
Biên Phñ), UBND tinh kinh trInh HDND tinh khóa VIII k' h9p thO 13 xem xét, 
ban hành Nghj quyêt phê duyt diêu chinh chü truong dâu hr dir an Via he 
duOng Hung Vuong (doan tü di.rOng Ngô Quyen den duOng Din Biên Phü) vOi 
các ni dung nhu sau: 

I. Ly do diu chinh: 

Dithng Hung Vuong, thành ph Dông Ha là triic giao thông chInh cüa 
thành phô Dông Ha, có km h.rcing xe h.ru thông iOn, tp trung nhiêu tr11 sO Co 
quan nhà nuóc, truOngh9c, bnh vin, doanh nghip và co sO kinh doanh djch 
vi1, thucrng mai  sam uât nhât cüa khu vlrc trung tam thành phô,... Näm 2020, 
HDND tinh dã phê duyt chü truong dâu tu dir an Via he thrOng Hung Vucing 
(doan tO thrOng Ngô Quyên den thrOng Din Biên Phü) tai  Nghj quyêt so 

11/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 vOi tong murc dâu tu 14.900 triu dOng, tO nguOn 
vOn dâu giá quyên su diing dat cüa tinh, thOi gian thirc hin nàm 2020-2021. 

Trong qua trinh trin khai th1rc hin, nhm tranh thñ ngun vn du cüa Du 
an GMS và phát huy hiu qua nguOn von dâu tu, UBND tmnh dä chi dto các sO, 
ban ngành lien quan thirc hin kháo sat, dánh giá và báo cáo tong the phuong an 
dâu tix chinh trang hoàn thin toàn b tuyên thrOng Hung Viiang. Theo do, dé 
dâu tu hoàn thành toàn b via he thrOng Hung Virong, thành phO DOng Ha, tao 



thành triic dng 1irc, cânh quan xuyên su& trung tam thành ph Dông Ha vâi 
chiêu dài khoãng 5,0km, tong mirc dâu tu khoãng 127.000 triu dông. trong do: 
doan tü dung Ngô Quyên den d:u?mg L Thtrng Kit cO tong mrc dau tu 
41.164 triu dông ducic thrc hin tir nguOn thu t1r dâu giá quyên si'r diing dat cüa 
tinh; doan tü dithng L Thung Kit den drthng Din Biên Phü có tong rnüc dâu 
tu 3 0.000 t dOng dâ duçc Thu tuàng Chinh phO phé duyt chü trumg dâu Ut tai 
Quyêt djnh so 561 /QD-TTg ngày 24/4/2017 tir nguOn vOn cüa Dr an GMS; 
doan ti'r duing Trân Hung Dto den duing Ngô Quyên dài khoâng 1,0 km và 
doan tir duOng Din Biên Phü dung Tan S dài khoáng 1,7 km có tong mirc 
dâu tu khoãng 97.000 triu dông dã duqc ADB dông cho sü dirng nguôn von 
du cüa dir an GMS. Sau nhiêu lan lam vic và dê xuât cüa UBND tinh, den nay, 
Ngân hang Phát triên Châu A (ADB) dã có Cong thu ngày 28/10/2022 chap 
thun gia han  khoân vay dir an GMS den ngày 3 1/12/2023 và B Kê hoach và 
Dâu tu cQng dã có Van bàn so 7707/BK}IDT-KTDT ngày 27/10/2022 trInh Thu 
tithng ChInh phü diêu chinh gia han  thi gian dóng khoàn vay Dir an GMS den 
ngày 3 1/12/2023. 

Do d, cn thit diu chinh dir an Via he &thng Hung Vumg (doan ttr 
dung Ngô Quyên den dung Din Biên Phu) dA ducirc HDND tinh phé duyt tai 
Nghj quyêt sO 11/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 dê tranh thu nguôn von cOn lai 
cüaDir an GMS và dam bào phü hçip vói phung an dâu tu tOng the toàn bO 
tuyên duting Hung Vumg nhäm tao  tri1c cãnh quan do thj theo huOng van 
mirth, hin dai, tao diem nhân cho tuyên dung trung tam cüa thành phô, gop 
phân sm dua thành phô dat  các tieu chI cüa do thj '°a  II. 

A• .A II. Nçn dung de ngh dieu chinh: 
1.Têndirán: 
- Dii phê duyt: Via he duing Hung Vuang (doan tü dithng Ngô Quyên 

den du?ng Din Biên PhU). 

- De nghj diiu chinh: Via he dung Hung Vuang (doan tir dung Ngô 
Quyên den du&ng L Thumg Kit). 

2. Quy mô du tir: 
* Dii phê duyt: 
- Bó via và he phó': 

+ Bó via: Thay mâi bo via btng be tOng due s.n M300, chiu dài 4.699m. 

+ Via he: Lát via he vOi tng din tIch 23.888m2; kt cAu b&ng be tong 
M150 dày 10cm, lát gch Terrazzo. 

- Gay xanh he pM: Di di cay dn vj trI mâi, chat bO 32 cay, trng b 
sung 57 cay, xây mi bôn trOng cay bang dá ché. 

- H thing hg tcng k9 thut via he: B sung 180 m cng thoát nuóc d9c; 
cài tao  các hO ga, hO k' thu@ và hO thu rnthc; thay m&i toàn b tam dan nap ho 
ga, nap ho k thut dê dam bâo dông b vi via he mâi. 

* D nghj diu chinh: 
D.0 tu hoàn thin via he dung Hung Vuang doan tir dung NgO Quyn 



TM. U'( BAN NHAN DAN 
U TICH 

dn dumg L5' Thung Kit vâi chiu dài khoáng 1 ,3km, gm các hang m1c sau: 

- Via h, bó via và rdnh biên: 

+ Via he: Lát via he b.ng dá granite t1r nhiên. 
+ Bó via, rãnh biên: Thay th toàn b bó via hin trng b.ng bó via dá 

granite tir nhiên và thiêt kê md rãnh biên. 

- Cay xanh và bn trng cay. 

+ Cay xanh via he: Thay th toàn b cay xanh trên tuyn, cay dam bão 
tiêu chuân cay xanh do thj. 

+ Bn trng cay: Bôn trng bang dá tir nhiên. 

- Hâo kj thuat, thoát nwác và ha tcng k9 thu42t khác: 

+ Hào k5i thut: Xây dirng mâi h thng hào k5 thut bang be tong cot 
thép lap ghép và ho ga k thut di ngâm duâi via he. 

+ Thoát nuâc d9c và ha tang k thut khác: B sung cng thoát nuâc d9c; 
thay mth tam dan nap ho ga, nap ho k5 thut; cãi tao  các ho ga, ho k thi4t, ho 
thu nuâc và h thông ha tang k thut khác dê dam báo dông b vi via he mdi; 
bô sung ông thu sinh hoat bang ông uPVC chy dc sat mép trong via he. 

3. Tng muc du tir: 
- Dâphê duyt: 14.900 triu dng. 

- D nghj ditu chin!,: 41.164 triu dng. 

4. Ngun von: 
- Ddphê duyt: Ngun thu du giá quyn sr diing dt cüa tinh. 

- Dê ng!zj dhu chinh: Ngun thu du giá quyn sir d%ing d.t cüa tinh (bao 
gôm nguôn vl.rçit thu kê hoach 11am 2021). 

5. Thôi gian và tiên d thirc hin dir an: 
-Dãphêduyt: Näm 2020-2021. 

- Lh nghj dhu chinh: Näm 2023 -2025. 
* Các n3i dung khdc không dhu chin!,: Thirc hin theo Nghj quyt s 

11/NQ-HDND ngày 2 1/04/2020 cña HDND tinh. 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./. 

Nol nhân: 
- Nhu trên; 
- Thirè'ng trijc Tinh üy (dê báo cáo); 
- Chü tich và các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các sâ: KFIDT, XD, TNMT; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- UBND TP Dông Ha; 
- Lixu: VT, THU.  0/ 

Vô Van Hirng 
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