
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Doe Ip  - Tiy do - Hnh phüc 

So:  oU  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  4  tháng 11 nàm 2022 

T TRINH 
V vic phê duyt chü tru'o'ng dãu tur diy an: 

A 9 •A A A 9 A Xay diung chinh trang, hoan thiçn dong bQ co' so' hi tang 
khu do thj Nam Dông Ha giai don 2 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can c1r Lut T chirc chInh quy&n dja phrnmg ngày 19/6/2015; Lut si:ra dôi, 
bô sung mt so diêu cüa Lust  To chirc ChInh phü và Lust  To chirc chInh quyên 
dja phucrng ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut Du tu cong s 3 9/20 19/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can cir Nghj djnh s 40/20201ND-CP ngây 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Du tu công; 

Sau khi xem xét ct nghj cüa Trung tam Phát trin qu dt tinh tui To trInh 
so 1325/TTr-TTPTQD ngày 09/11/2022, SO Kê hoach và Dâu tu tai  Báo cáo so 
406/BC-SKH-KTN ngày 07/11/2022 cüa SO Kê hoch và Dâu tu ye ket qua thâm 
djnh Báo cáo d xut chü truGng du tu dir an; UBND tinh kInh trInh HDND tinh 
khóa VIII xem xét, ban hành Nghj quy& phê duyt chü tnrang dâu tu dir an Xây 
drng chinh trang, hoàn thin dng b Ca sO h? tng khu do thj Nam Dông Ha giai 
don 2, vOi các ni dung nhu sau: 

1. Myc tiêu diu tu': 

Xây drng chinh trang, hoàn thin Ca sO h tng Khu do thj Nam Dông Ha 
giai doin 2 dông b v ht tng, darn báo v sinh môi truOng và m5 quan do th, 
gop phân dua thành phô Dông Ha dt các tiêu chI cüa do thj l°ai  II. 

2. Quy mô dãu tir: 

D.0 tu xây dirng chinh trang 19 tuyn duOng thuc Khu dO thj Nam DOng 
Ha giai doan 2, bao gm các hang mic chInh sau: 

- He phá, ho via: Thay mOi bó via các tuyn duOng bng be tong vâ lát he 
ph bang gch Terrazzo vó'i tng din tIch khoáng 48.740m2. 

- Du'âng giao thông: Si:ra chüa mit duOng các tuyn bj hu hông, vOl din 
tIch khoáng 5.013m2; xir 1, cal to nut giao thrOng Trjnh Hoài DOe và thrOng 
Nguyn Van CO; san vach  ké thrOng các tuyn giao thông. 
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- He thong thot nu'ó'c: Ha cao d các h ga cho phü hqp vâi cao d bó via 
he hoàn thin m&i và b sung 1p d.t van 1t ngän müi, tm chn rác, ông HDPE 
nôi cira thu vi h ga d bão v môi trixông và dam bâo thoát nuóc. 

- He thong cá'p nithc: Thay mói các ththng ng thép cp nithc di duói he 
phô bang ông nh1ra HDPE duing kInh D32-160mm, chiu dài khoáng 8.208 m và 
b trI hçng tip nithc thu boa theo quy djnh. 

- Chié'u sang: B sung chiu sang ti nut giao du&ng Trjnh Hoài Dirc và 
du&ng Nguyn Van Ci. 

- Trcng cay xanh. Di di và chat bô cay xanh tai  các vj trI không thIch hçp, 
trông bô sung cay xanh dam báo m quan do thj trên các tuyên dii&ng; Xây mâi 
bôn trông cay bng dá t1r nhiên. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tng mfrc du tn: 38.692 triu dng. 
A A A •f A 5. Nguon von dau tir: Nguon thu tu thu gia quyen su diing dat cua trnh. 

6. Dja dim xây drng: Phung Dông Lucng, thành ph Dông Ha. 
• A 7. Thoi gian, tien d9 thijc hien:  2023-2025. 

KInh trinh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./.  t,J- 

Noi nhln: 
- Nhi.r trén; 
- Chü tich và các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tnh; 
- Các s&: KHDT, TNMT, XD; 
- UBND thành ph Dông Ha; 
- Trung tam PTQD tinli; 
- Lixu: VT, TH, KTTU a 
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