
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH  QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2023 

D1J THAO 
NGH! QUYET 

Phê duyt diu chinh chü trurong du tir dir an: San nn và hu tang k5 thut 
thit yu ti khu vi,rc trung tam cira khu quôc t La Lay - tinh Quãng Trj 

(giai doin 2) 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VIII- KY HQP TH 15 

Can thLut Td chic chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015, 

Can ci Luát Sza di, bá sung m5t scf ä'iu cia Luç2t To chInh GhInh phi 
và Lut To chzc ChInh quyên djaphtwng ngày 22/11/2019, 

Can ci Luçt Ddu tu' cOng sO' 39/2019/QH14, 

Can th Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CT ngày 0 6/4/2020 cia ChInh phz Quy 
dnh chi tiêt m.5t sO diêu cza Lut Dáu tu cOng, 

Xét T& trInh sO' /TTr-UBND ngày /3/2023 cza UBND tinh ye vic 
ban hành Nghj quyêt cla HDND tinh,phe duyt diêu chinh chñ tru'cng dáu tu'dt 
an San nên và hg tang k9 thut thiét yêu tgi khu vy'c trung tam c&a kháu quOc té La 
Lay - tinh Quáng Tn (giai dogn 2); Báo cáo thám tra sO /BC-HDND ngày / 
/2 023 cüa Ban Kinh té - Ngân sách HDND tinh và , kién cia các dgi biêu 
HDND tinh, 

QUYET NGH!: 

Biu1. Phé duyt diu chinh chü truong du ti.r dr an: San nn và ht t.ng 
k5 thi4t thiêt yêu tai  khu virc trung tam cira khâu quôc tê La Lay - tinh Quâng Tn 
(giai do?n 2) nhu sau: 

1. Quy mô d.0 tu b sung: Du tix xây dirng 02 nhánh tuyn k& ni, mi 
tuyên rng 20m, bang BTXM. Din tIch khoãng 8.326 m2. 

+ Doan 1:Dim du doan Km11+592,70; diem cui do?.n Km11+673,35; 
chiêu dài thiêt kê L=80,65m. 

+ Dotn 2: Diem dAu doan Km11+673,35; dim cui doan Km11+717,35; 
chiêu dãi thiêt kê L=44m. 

Doan 3: Dim d.0 doin Km11+851; diem cui doan Km11+908; chiu 
dài thiêt kê L57m. 

2. Tng müc dAu tu diu chinh: 108.000 iriu dng. 
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3. C cu ngun vn d,u tu b sung: Ngun thu phi sà diing các cong trInh 
két cau ht tang cüa khau (phãn 70% dê 1i cho Trung tam quãn 1 cira khâu): 
14.000 triu dông. 

* Các n5i dung khác giiT nguyen theo Nghj quye't s 94/NQ-HDND ngày 
09/12/2020 và Nghj Quyêt so 43/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cia HDND tinh. 

Diu 2. Giao IJBND tinh t chirc thirc hin Nghj quyêt theo dung quy 
djnh cüa Lut Dâu tu cong. 

Diu 3. Giao cho Thithng trirc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 
cac di biêu HDND tinh phôi hçip vri Ban Thumg trirc UBMTTQVN tinh, các 
to chüc thành viên cüa Mt trn và cac to chrc xã hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã diiqc HDND tinh Quãng Tn khóa VIII kS'  hçp thu 15 
thông qua ngày tháng näm 2023 và có hiu hrc kê t1r ngày thông qua.!. 

Nd nhIn: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- TVTU, TFHDND, UBND,UBNTTQVN tinh; 
- VP: Tinh i.'iy, HDND, UBND tinh; 
- Các s&: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- BQL Khu kinh té tinh; 
-LLru:VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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