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T(i TRINH 
V vic thirc hin du ti Dii an Via he throng HOng Virong 

(doin Ngô Quyn - Din Biên Phil) 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin K hoach  s6 40/KH-HDND ngày 17/02/2023 v t chüc kS'  h9p 
thu 15 HDND tinh khoá VIII, nhim kS'  2021-2026; Uy ban nhân dan tinh xin 
báo cáo k' hçp thu 16 Hi dông nhãn dan tinh khóa VIII nhu sau: 

Dir an Via he dis&ng HOng Viscmg (doan tr dis&ng Ngô Quyn dn dithng 
Din Biên PhU) dã duçic HDND tinh phê duyt chO trumg dâu tis tai  Nghjquyét 
so 1 1/NQ-HDND ngày 2 1/04/2020 vói quy mô và tong müc dâu tis ciii the: quy 
mô bó via dOc san bang be tong, via he lát gch Terraz7o nhu mt so doan dang 
sr diing hin hUu; tong mirc dâu tu là 14.900 triu dông, tir nguôn von dâu giá 
quyên si'r diing dat cOa tinh, thii gian thirc hin nãm 2020-2021. 

Tuy nhiên, d du tis thirc hin vic nâng dtp dng b toàn tuyn vói chiu 
dài khoáng 5,0km vii tong müc dâu tis khoáng 100.000 triu dôngphái sO diing 
nguOn von dis cOa Dr an GMS. Sau nhiêu lan lam vic và dê xuât cOa UBND 
tinh, Ngân hang Phát triên Châu A (ADB) dã có Cong this ngày 28/10/2022 chap 
thun gia han  khoãn vay dir an GMS và B Kê hoach và Dâu tu dä có Yän bàn 
so 7707/BKHDT-KTDT ngày 27/10/2022 trInh ThO tu&ng ChInh phO diêu chinh 
chO trixcmg dâu tu Dir an GMS. 

Mt khác, doan tO du?ng L' Thu?ng Kit dn dumg Diên Biên PhO dA 
disçic ThO tuàng ChInh phO phê duyt chO truong dâu tis tai  Quyêt djnh so 
561/QD-TTg ngày 24/4/20 17 tir nguôn von cOa Dv an GMS. Do phm vi dâu ttr 
Dr an doan tO dumg L Thisng Kit den dtthng Din Biên PhO dã disqc ThO 
tuécng phê duyt trOng vâi doan  tO duing Ngô Quyên den duOng Din Biên PhO 
dä ducic HDND tinh phé duyt tai  Nghj quyêt sO 11/NQ-HDND ngày 
2 1/04/2020 nén ngày 09/12/2022 Uy ban nhân dan tinh dA có Van bàn so 
631 5/UBND-TH trInh k' hçp thu 14 HDND tinh xin tm di'rng thirc hin Dir an 
Via he dumg HOng Visong (doan tO disng Ngô Quyén den dumg Din Biên 
PhU) dê xây dirng phuong an dâu tis toàn b tO nguôn von du Dir an GMS dam 
bâo thii gian hoàn thành den 3 0/6/2023 (Uy ban nhân dan tinh da xây dmg 
phuong an dâu tu tOng the toàn tuyên tO nOt giao duOng Trân Hung Dao  den câu 
Vinh Phuâc và d báo cáo Thuäng tnrc Tinh uy tai  Van ban sO 6477/UBND-TH 
ngày 19/12/2022). 

Ngày 13/12/2022, Thu tuóng ChInh phO dã có Quyt djnh s 1541/QD-
TFg ye vic diêu chinh chO truong dâu tu Dr an "Phát trién các do thj dcc hành 
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lang Tiu vüng song Mêkông" - Dr an thãnh phn tinh Quãng Trj, vay von 
Ngân hang Phát triên Châu A (ADB), trong do, diêu chinh thai gian thirc hin 
Dr an den ngày 3 0/6/2023 (gia hn thai gian dóng khoân vay cüa di,r an den 
ngày 3 1/12/2023). Ngày 20/02/2023, B Kê hoach và Dâu tu dâ Co Van bàn so 
1 092/BKHDT-KTDN ye vic phê duyt vic si'r ding von dir cüa Dr an GMS, 
trong do dã trInh Thu tuàng ChInh phü "Cho phép th dung von dir cia Dir an fri 
giá 110.000 triu dOng, trong do: VOn vay ADB là 100.000 triu dOng và vOn 
dOi i'mg là 10.000 triu a'óng dê dâu tir cal tgo khoáng 32.560m2  via he dQc 
dir&ng Hang Vircing, thành phO Dóng H, tinh Quáng Trf'.  Ngày 08/3/2023, 
Van phOng ChInh phü dã có Van bàn so 143 1/VPCP-QHQT, truyên dt kiên 
chi dao  cUa Phó ThU tuâng ChInh phU Trân Liru Quang yêu câu B Kê hoach va 
Dâu tu rà soát, kiên nghj rO Ca ché tài chInh trong nuóc áp dung cho phân von 
dir dé xuât sir ding cUa Dir an, khãng djnh dU diêu kin trInh ThU tufcng ChInh 
phU xem xét, quyêt djnh. 

VOi quyt tam tn diing ht ngun vn ABD dä b trI cho Dr an GMS d 
dau tu xay dmg két câu h tang, nhât là gop phân xây drng và phát triên thành 
phO Dông Ha tr& thãnh do thj loi II, ngày 17/02/2023, Phó ChU tjch UBND tinh 
Lê Durc Tiên cUng di din lãnh do Sâ Kê hoach và Dâu tu, Sâ Xây dmg dâ 
báo cáo dông chI Phó BI thu Thi.thng tr%rc Tinh Uy, ChU tjch HDND tinh xin ) 
kiên chi dao ye triên khai Via he dithng HUng ViKing. Trên cci s& kiên chi dao 
cUa dông chI Phó BI thu Thumg tryc Tinh Uy, ChU tjch HDND tinh, UBND tinh 
dã chi dto triên khai, kêt qua ciii the nhu sau: 

1. Phê duyt dir an Cãi to via he du&ng HUng Vuang, thành ph DOng Ha 
(doan tü du&ng Din Biên PhU den dung Nguyen Van Cu) thuc dir an Phat 
triên các do thj d9c hành lang tiêu vUng sOng Mekong tai  Quyet djnh so 
347/QD-UBND ngày 07/3/2023. 

2. Các doan cOn 1aj  Sà K hoach  và D.0 tir dang phM hqp vth So Xây 
d%rng, SO Giao thông van  tái, Ban Quàn 1 Dir an dâu tu xây dirng tinh và các 
don vj cO lien quan tIch crc triên khai cong tác chuân bj ho so, thU tic theo dUng 
quy djnh. 

3. Sau khi duçic ThU tuOng ChInh phU ch.p thuan b sung khi luqng Via 
he Dumg HUng Vuang, UBND tinh se bao cáo ChU tjch HDND tinh k ban 
hành Nghj quyêt tam  dirng Nghj quyêt so 11/NQ-HDND ngày 21/04/2020 de 
triên khai các thU tiic chuân bj dâu tu theo quy djnh; Dông thOi tiêp tic d xuât, 
báo cáo B Kê hoach và Dâu tu và lam vic vOi ADB de xin kéo dài thOi gian 
thirc hin Dii an den khoáng tháng 11/2023 dê hoàn thành Dir an Cãi t.o Via he 
duOng HUng Vuang và mt sO hang  mic bô sung nhu: Nba luu phoi rác và thiét 
bj bô sung dê hoàn thin h thông Co sO thu hôi vat lieu tái chê DOng Ha; bO 
sung mt so tuyên duOng do thj Dông Ha, thành phO Dông Ha. 

4. Mt s d xu.t kin nghj: 
Tnx&ng hçp duc ThU ttthng ChInh phU và Ngân hang Phát trin Châu A 

chap thuan cho kéo dài thOi gian thrc hin Dr an tôi da den ngày 3 1/12/2023 
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cüng vói thii gian dóng khoãn vay, TJBND tinh s chi dto thrc hin hoànthành 
toàn b Dir an Câi to Via he ththng Hung Vumg và mt so h.ng mic bô sung 
nhi.rdãbáo cáo âtrên. 

Tnthng hçp không duçic Thu tng ChInh phü và Ngân hang Phát triên 
Châu A chap thu.n cho kéo dài thai gian thirc hin Dr an tôi cia den ngày 
31/12/2023 cüng vâi thai gian dóng khoân vay, UBND tinh së tp trung chi dao 
quyêt 1it dé c bàn hoàn thành dir an Cài to via he dx&ng Hñng Vung, thành 
phô Dông Ha (doin tr duâng Din Biên Phü den dithng Nguyen Van Cu), các 
hung mvc  thir yêu khác, Se tái câu trüc trInh HDND tinh cho phép sir diing 
nguôn von ngân sách cija phucmg dê hoán thành, dua vào si'r diing. Dông thyi, 
UBND tinh sê báo cáo HDND tinh, trên ca sâ do chi do Trung tarn Phát triên 
qu5 dat tinh tInh toán k ye quy mô, tInh chat, nguôn lirc dâu tu dê tham mtxu 
UBND tinh trInh HDND tinh phê duyt chü trlxang dâu tu cüa Dii an Via he 
thring Hung Vung (don tü dung Ngô Quyên den duung Din Biên Phü) và 
các don cOn lai theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Uy ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dng nhãn dan tinh tinh xem xét, 
quyêt djnh./.c,- 

No'i nhin: 
-Nhi.rtrên; 
- Thu&ng trrc Tinh üy (dê báo cáo); 
- D/c Nguyen Dang Quang, Phó BI this 

Thuäng trirc Tinh üy, Chü tjch HDND tinh; 
- Thixèrng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Các sâ: KH&DT; XD, GTVT; 
- BQL DA dâu tis xây dijng tinh; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Chánh Van phông tinh; 
- Lisu: VT, THU. 
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