
UY BAN NHAN DAN 
TNH QUANG TR! 

S6:  113 /TTr-UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc  

Quáng Trj, ngàyl. tháng 3 nàm 2023 

T TR!NH 
A A 9 A S. 9 A V/v phe duyçt chu trtrong dau tir Dir an: Nang cap, mo rQng tuyen 

thr&ng Tan Lien — Thun DH.86), domn qua xã Tan Lien 

Kinh glri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Can cit Lut T chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lut sira di, b sung mt s6 diu cüa Lut T chirc ChInh phü a 
Lut To chrc chInh quyên dja phtrcrng ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Ngân sách nhà ni.r&c ngày 25/6/20 15; 

Can cu Lut DAu tu cong nàm ngày 13/6/2019; 

Cäncü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phU quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut Dâu til công; 

Theo d nghj cüa Sâ K hoach  và Du tu ti Van ban s 68/BC-SKH-
KTN ngày 10/3/2023 và so 479/SK}I-KTN ngày 12/3/2023; IJBND tinh trinh k' 
h9p thu 16 Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII xern xét, ban hành Nghj quyêt ye 
vic phê duyt chü trucing dâu tix Dir an Nâng cap, ma rng tuyên du&ng Tan 
Lien — Thun (DH.86), don qua xâ Tan Lien v6i các ni dung nhu sau: 

1. Ten du an: Nâng cap, ma rng tuyên thrông Tan Lien — Thun 
(DH.86), don qua xã Tan Lien. 

2. Dir an nhóm: C. 

3. Cp quyt d1nh chü tru'o'ng du tir: HDND tinh Quãng Trj. 

4. Cp quyt dlnh  du tu°: Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj. 

5. Don vl  1p báo cáo d xut chü trirong du tir: U ban nhân dan 
huyn Hithng Hóa 

6. Quy mô du tir: Chiu dài tuyn khoáng 3,6km, dim du giao vai 
Qu& 1 9 ti Km67+330; diem cuOi ti 1 trInh khoãng km3+600 nôi vào du&ng 
BTXM hin hCtu; thiêt kê theo tiêu chuân duäng cap IV mien nñi, Vtk=40 km/h. 
Nn &r&ng rng 8m, mt &rang rng 5,5m, lê gia Co môi ben 0,25m, lê dat rng 
mi ben im. 

7. Da thm thtyc hin: xã Tan Lien, huyn Hu&ng Hóa, tinh Quáng Trj. 

8. Dir kin tong miic du tir dir an: khoâng 3 0.000 triu dng. 

9. Ngumn vn du tir: Ngân sách tinh và các ngun vn hqp pháp khác. 

- Ngãn sách tinh tr ngun thu du giá, dâu thu các khu dt giao cho nhâ du 
tu sur dung (tir vn cüa dir an Nhà thiu nhi chua thrc hin): 12.000 triu dOng. 
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- Ngun vn hqp pháp khác (dóng gop tr nguyen cüa Lien hçip Cong ty 
C phân din gió Khe Sanh và Cong ty TNT-Ill MTV dâu tu nàng hrçmg Tài Tam 

Quãng Trj): 18.000 triu dông. 

10. Thôi gian thiyc hin: 2023-2025. 

11. Hlnh thüc du tir: Du tu cong. 

UBND tinh kinh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh.I. 

Nci nI,n: TM.UY BAN NHAN DAN 
- NhLr trên; 
- Thix?ng trrc Tinh üy (d báo cáo); 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sô: KH và DI; TC; GTVT; 
- Dti biu HDND tinh; 
- Lxu: VT, THU, KTH. (/ 
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4. Dir kin tong mile du tur dir an: 30.000 triu dông. 

5. Ngun vn du tir: Ngân sách tinh và các ngun vn hçip pháp khác. 

- Ngãn sách tinh tir ngun thu du giá, du thu các khu dt giao cho nhà du 
tu si'r ding (tü von cüa d%r an Nhà thiêu nhi chua thirc hin): 12.000 triu dông. 

- Nguôn von hçip pháp khác (ctóng gop tij nguyen cüa Lien hçip Cong ty 
Co phân din gió Khe Sanh và Cong ty TNI-IH MTV dâu ti.r nng hiçrng Tâi Tam 
Quãng Trj): 18.000 triu dông. 

A A A A t F W 

6. D!a  diem thirc h.çn: xa Tan Lien, huyçn Huong Hoa, trnh Quang Tr. 

7. Thôi gian tliirc hin: 2023-2025. 
Diu 2. T chi'rc thuc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thrc hin Nghj quyt. 
2. Thithng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng than dan, các 

To di biêu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçip vâi 
Ban Thuing trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thrc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dã duqc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj khóa VIII, Kr 
hpp thu 16 thông qua ngày tháng 3 näm 2023.!. 

Noi nI,mn: CHU T!CH 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các BO:  KH&DT; TC, GTVT; 
- iTrU, U HDND, UBND, UBMYFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinli; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VAn phong:Doan DBQH&HDND tinh; UBND tinh 
- Các So: KH&DT; TC; GTVT; KBNN tinh; 
- U HDND, UBND TP Dông Ha; 
- Ltru: VT. 

Nguyn Bang Quang 
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