
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S& /NQ-FIDND Quáng Tr, ngày tháng 11 nám 2022 

NGH QUYET 
V vic diu chinh chu trirong du tir Dir an Via he thrrng Hung Virong 

(doin tir duo'ng Ngo Quyen den throng Ly Thuong Kiçt) 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KIIOA VIII, KY HQP THU' 13 

Can ci Lut TI cht'c chInh quyn dja phiwng ngày 19/6/2015; Lut tha 
dói, bó sung mç5t so diêu cüa Lut TO chi'c ChInh phi và Lut TO chz'c chInh 
quyên dja phwong ngày 22/11/2019; 

Can cLutDcu twcOngngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj djnh sl 40/2020/ND-CP ngày 06/4/202 0 cia C'hInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t sd diu cia Lut Dáu tu' cOng, 

Xét TO' trInh sl .../TTr-UBND ngày .. ./. . ./2022 cia UBND tinh ye vic 
phê duyçt die'u chinh chi tru'cn'ig ã'Au tu' dy an Via he duàng HIng Vu'o'ng (dogn 
tIr du'O'ng NgO Quyen dEn du'&ng Din Biên Ph4); Báo cáo thâm tra cza Ban 
Kinh tl - Ngán sách HDND tinh; t kiln tháo luán cia dgi biêu Hi dOng nhán 
dan tinh tgi kj.) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh chU truong du tu dir an Via he &r&ng Hung 
Vuang (doan tr du?ing Ngô Quyn dn &rông L Thithng Kit) vài các ni 
dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tir: 
- Trên CG sO sfr diing 1ng ghép các ngun vn du tu; tranh thu ti da 

nguôn vn du cüa Dir an GMS (khoâng 127.000 triu dông) d hoàn thin ha 
tang k thut do thj cüa triic giao thông chInh cüa thành phô Dông Ha. 

- Gop phn chinh trang do thj, t?o  tuyn ph van minh, hin dai  gop ph.n 
só'm dua thành ph Dông Ha dat  các tiêu chI cüa do thi l°ai  II. 

A A A 2. Tong the dau tu': 

DixOng Hung VuGng, thành ph Dông Ha (doan tü dung Trn Hung Dao 
den duè'ng Tan SO) vói thng chiu dài khoãng 5,0 km; trong do: don tr dung 
Ngo Quyn dn du&ng L Thu&ng Kit có tong müc dâu tu 41.164 triu dng 
duccc thirc hin tir ngun thu tir du giá quyên sr diing dat cüa tinh; doan  tir 
du&ng L ThirOng Kit dn dung Din Biên Phü có tng müc du tu 30.000 t 
dng dã duçc Thu tuOng ChInh phñ phê duyt thu trucing dâu tix tai  Quyt djnh 



2 

s 561/QD-TTg ngày 24/4/2017 tir ngun vn cüa Dr an GMS; doan  ti'r dung 
Trân Hung Dao  dn du&ng Ngô Quyn dài khoâng 1,0 km và doan tü du?ing 
Din Biên Phü di.thng Tan Sâ dài khoâng 1,7 km có tng mirc du Ui khoâng 
97.000 triu dông dã duçic ADB dông cho sü diing nguôn von du cüa dtr an 
GMS (triên khai thc hin ngay sau khi có Quyt djnh gia han  khoân vay cüa 
Thu tin9ng ChInh phii), 

3. Quy mô du tir: 

Dâu tu hoàn thin via he du&ng Hung Vuang doan tiir duing Ngô Quyên 
den du&ng L Thithng Kit vâi chiu dài khoâng 1 ,3km, gm các hang mvc  sau: 

- Via h, bó via và rành biên: 

+ Via he: Lát via via he bang dá granite tir nhiên. 

+ Bó via, rãnh biên: Thay th toàn b ho via hin trng bang bó via dá 
granite tlr nhien và thit k mâi rãnh biên. 

- Cay xanh và bcn tMng cây. Thay th toàn b cay xanh trên tuyn, cay 
dam bâo tiêu chun cay xanh do thj; bn trng bang dá tir nhiên. 

- Hào k9 thut, thoát ntthc và hg tcng k9 thut khác: 

+ Hào k thut: Xây drng mâi h thng hào k thutt bang be tong c& 
thép 1.p ghép và h ga k thut di ngm dithi via he. 

+ Thoát nuâc d9c va ha t.ng k thut khác: B sung cng thoát nuâc dcc; 
thay mi tm dan n.p h ga, np h k thut; câi tao  các ho ga, ho k thut, ho 
thu rnrâc vâ h thng ha tAng k thut khác d dam bão dông b vài via he mdi; 
b sung ông thu sinh hoat bang ông uPVC chy dc sat mép trong via he. 

4. Nhóm dir an: Nhóm C. 

5. Ting mu'c dAu tu': 4 1.164 triu dông. 

6. Ngun vn: Ngun thu tr dAu giá quyn si:r diing dAt cüa tinh (bao gm 
ngun vuçt näm 2021). 

7. Da diem thirc hin: Thành ph Dông Ha. 

s. .L A 8. Thoi gian va tien d9 thiuc hiçn: Nam 2023-2025. 

Diu 2. T chrc thi.rc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thirc hin Nghj quy&. 

2. Thu?ing trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
tinh, T dai  biu Hi dng nhân dan tinh và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh 
phi hqp vi Ban Thuing true Uy ban Mt trn To quOc Via Nam tinh giám sat 
thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa VIII, KS' 
hçp thu 13 thông qua ngày ... tháng .... nàm 2022, thay the Nghj quyêt so 
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11/NQ-HDND ngày 2 1/04/2020 cüa F]BND tinh và có hiu lirc kê t1r ngày thông 
qua.!. 

Noi nhziin: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- Cic Kim tra VB B Tix pháp; 
- TVTU, TT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doãn Dai biêu QH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Vn phông HDND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, TC, KBNN tinh; 
- TTHDNI, UBND thành ph Dông Ha; 
- Liru: VT, KTNS. 

CHU TECH 

Nguyen Bang Quang 
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