
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TLNH QUANG TRI Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

S:  4tO  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày,U tháng g nám 2021 

T€ TRINH 
Quyt dlnh  chü tru'o'ng du tir dir an: 

Dirbng giao thông vào thác Ba Vôi, huyn Dakrông 

Kmnh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phining ngày 19/6/2015; Lut sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa LuQt To chirc ChInh phü và Lut To chirc chInh 
quyên dja phi.ro'ng ngày 22/11/2019; 

Can cü Lu.t Du tu cong ngãy 13/6/2019; 

Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hãnh mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; 

Can cir Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thung v11 Quôc hi quy djnh ye các nguyen tãc, tiêu chI và djnh m1rc phân bô 
von dau tu cong nguôn ngân sách nba nithc giai do?n 202 1-2025; 

Can cü Quyêt djnb s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tirâng 
ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thi.thng vi Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bô von dâu tu cong nguOn 
ngân sách nba nithc giai doan 2021-2025; 

Can cü Cong van so 41 9/TTg-KTTH ngày 0214/2021 cüa Thu tuOng ChInh 
phü ye dr kiên kê hoach dâu tu cong trung hn giai doan 202 1-2025; 

Can cirNghi quyt 15/NQ-I-IDND ngày 29/4/2021 cüa HDND tinh v vic 
cho ' kiên dôi vth kê hoch dâu ti.r cong trung hn von ngân sách Trung rnmg h 
trq và von ngân sách dja phucing giai doan 202 1-2025 cüa tinh. 

Can cü Nghj quy& 29/NQ-I-]DND ngay 12/5/2021 cüaHDND tinh ye vic 
cho kiên lan thu 2 dôi vài Kê hoch dâu ttr trung hn von ngô.n sách Trung 
wing h trçl và von ngân sách dja phuang giai doan 2021-2025 cüa tinh. 

Can cir Chi thj 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tuàng ChInh phil v 
day nhanh tiên d và nãng cao chit luqng xây drng Kê hoach  dâu tu cong trung 

han giai doan 202 1-2025. 
Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh quy& djnh chü truang 

dâu tu dix an: Du?ing giao thông vào thác Ba Vôi, huyn Dakrông, vOi các ni 
dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DV AN 

1. Ten dir an: Dutmg giao thông vào thác Ba VOi, huyn DakrOng. 
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2. Mic tiêu du tu: 

Du ti.r d.rng giao thông vào thác Ba Vôi nhm phc vi ngui dan bàn 
Kreng, PaLoang, Dá Ngi canh tác nuong ray, vn xu.t, vn chuyên phát triên san 
xuAt; Dng th?yi, là tuyn ththng chInh trên dja bàn bàn Dá Ngôi phiic vii cho cong 
tác quãn l, bão 4,  phông cháy chüa cháy thng cüa hrc ltrçmg kiêm lam 
BQL Ri'rng phông h Hithng Hóa - Dakrông và BQL Khu báo tn thiên nhiên Bäc 
Hithng Hóa; Ben ctnh do, vic nãng cp tuyn dithng lam nghip nay thành tuyên 
dix?ng lam nghip kt hqp du ljch sinh thai, to diu kin cho ngui dan phát trién 
san xuât, dy manh cong tác phát trin du ljch trên dja bàn (trong do djnh hung 
khai thác du ljch sinh thai thác Ba VOi). 

3. Quy mô dâu tu: 

3.1. Ttn diràng: 

- Chiudài tuyn: 1.500m. 

- Dim dAu ni vOi du?mg Be tOng lien thôn ti Km7+500 thuc bàn Dá 
Ngôi; dim cuOi ti vj trI tip giáp gitta rt'rng phOng h và ri'rng tr nhién. 

- Cp &r&ng: Dtthng GTNT cp B theo TC\TN 10380:20 14. 

- Nn dung: Nn di.ring rng 5,Om gm: mt du?ng rng 3,5m, 1 duing 
rng mi ben 0,75m; d d& ngang mt dtthng 2%; d g& ngang 1 du&ng 4%.; 
d dc mái taluy nn dp 1/1.5, nn dào 1/1. 

- Van toe thit kê: VTK= 2Okmlh. 

- D dc dQc: 1rn nht 13%. 

- Tãi trçng thit k: Nn, mt du?mg triic xe 2,5T; Kim toán d6i vài xe 
vuçit tâi CO tãi tr9ng triic 6T. 

- Mt duyng  be tOng xi mãng M200, dày 18 cm; trên tuyn b trI 03 dim 
tránh xe khoàng cách trung bInh 500m b trI 1 dim, chiu dài dim tránh xc 
1 5m bao gôm ca vu& ni v9i mt dtthng, kt câu cüng vâi kêt câu mt duing. 

- Giái pháp thoát nthc: 

+ Thoát rn.ràc ngang: b trI 04 tràn lien hqp cOng hp và 04 cong trôn ti 
các vj trI ti thüy; V 

+ Bang rãnh h hInh thang kich thuOc 0,4x0,4x 1,2 m; Các doan có d 
dc d9c rãnh ~ 6% di.rcc gia cO 

- He thng an toàn giao thông: b trI d.y dO h thng bin báo theo Thông 
tu 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 v ban hành Quy chutn k thuat ye 

báo hieu  du&ng b QCVN 41: 2019/BGTVT cOa B Giao thông van  tãi. 
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3.2. Bâi dgxe: Din tIch xây drng khoáng 450m2, vj trI dt a cuôi tuyn, 
phIa trái và each tim dii&ng thi& k 2,5m. Kt cu: be tong xi mäng M200 dày 
18cm; 

4. Nhóm dr an: Nhóm C. 

5. Di tlxçmg thii hithng cüa dir an: Nguai dan xã Htrang Hip, 1c li.rçing 
kiêm lam và du khách. 

6. Dja dim thirc hin dr an: xâ Huàng Hip, huyn Dakrông và xã H.rang 
Linh, huyn Hi.thng Hóa 

7. Tong vn thirc hin dir an: 20.000 triu dông. 

8. Nguôn von: Ngân sách tinh, tir ngun thu dâu giá quyn sir dicing dt b 
trI 20.000 triu dOng. 

9. Th&i gian thirc hin: Näm 2022-2024. 

10. Cu quan, dun vi thirc hin di.r an: 

Ban Quãn l dir an Du ti.r xây dirng các cong trInh dan diing và cong 
nghip tinh chlu  trâch nhim phi hçp vâi các cci quan lien quan t chüc thirc 
hin và giám sat chit chê qua trInh trin khai thirc hin dçr an. 

II. QUA TRiNH TRIEN KHAI XAY DI)NG BAO cAo BE XUAT 
CHU TRIX()NG BAU TII 1)11 AN 

Thrc hin Van bàn 41 9/TTg-KTFH ngày 02/4/2021 cüa Thu trâng ChInh 
phi v vic dir kin k hotch du tix cong trung h?n  giai don 2021-2025 và Nghj 
quyt 29/NQ-FIDND ngày 12/5/2021 cUa HDND tinh v vic cho kin ln thr 2 
di v&i K hoach du tix trung hn vn ngân sách Trung trcing h trcl và vn ngân 
sách dja phrong giai doan 2021-2025 cüa tinh; UBND tinh dà ban hành van bàn 
s 2293/UBND-CN ngày 07/6/2021 cüa UBND tinh ye vic giao nhim vi 1p 
Báo cáo d& xu.t chü truang du tu các dir an sir ding ngun vn NSDP trong K 
hoch dAu tu cong trung hn giai don 202 1-2025, trong do có dtr an "Di.r?mg kt 
ni dim du lich thác Ba Vôi". 

Qua trInh 1p báo cáo d xut chü trtxang du tu, sau khi xác djnh li miic 
tiêu cüa dçr an, sir phü hçp vai các quy hoach lien quan và theo Báo cáo thm 
djnh d xut chü truang du tu dr an (do Sâ K hoach và Du tu là cu quan 
chuyên mOn quân 1 du tu cOng &rc giao chü trI th.m djnh ph6i hqp vai các Sâ 
ngành và dja phucing, dun vj lien quan th chirc th.m djnh). UBND tinh trInh 
HDND tinh diu chinh ten dir an Dti&ng kt ni dim du ljch thác Ba Vôi dã thrcic 
thông qua ti Nghj quy& 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021, Báo cáo s 76/BC-
UBND ngày 12/5/2021 thành dçr an: fXr&ng giao thông vào thác Ba Vôi, huyn 
Dakrông, dng thai d ngh phé duyet Báo cáo d xut chü trirung du ttx dir an 
theo các ni dung nêu tai  mic I cüa Ti trmnh nay. 
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III. DANH MUC  HO SO KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü truang du tix dr an. 

2. Báo cáo Kt qua thni djnh Báo cáo d xut chü truang du tu dr an cüa 
S& K hoch vá DAu tu. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyét djnh phé duyt chU tnrng 
du tu dir an: Dithng giao thông vào thác Ba VOi, huyn Dakrông. 

(N5i dung dy tháo Nghj quyé't dInh kèm),I. 

Noi n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vö Van Htrng 

- Nhis trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, GTVT, VH,TT&DL; 
- UBND huyn Dakrong; 
- BQL Dij an DTXD DD&CN tinh; 
-Li.ruVT,TH,CN,VX.', 



HO! BONG NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

S& INQ-HDND 
(Du tháo) 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
c1p-Trdo-Hanh phiic 

Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGHI QUYET 
Phê duyt chü trirong du tir diy an: 

Duô'ng giao thông vào thác Ba Vôi, huyn Dakrông 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRJ 
KHOA VIII, K'( HQP TH1 4 

Can c& Lut T chzc chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015; 
Can ci Lut tha dcii, bd sung mç5t so' diu cia Lut Tci ch&c GhInh phi và 

Lut TO chi'c chInh quyên dfa phirn'ng ngày 22/11/2019, 
('an th Lut Dciu tu' cong ngày 13/6/2019, 

('an ct Nghj djnh sci 40/2020/ND-CF ngày 0 6/4/2020 cza ChInh phz quy 
djnh chi tiêt thi hành m3t sO diêu cza Luçt Dáu tu' cOng, 

('an c& Nghj quyê't sci 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban 
Thu'O'ng vy QuOc h3i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mj'c phán bO 
vOn dáu tu' cOng nguOn ngán sách nhà ntthc giai dogn 2021-2025; 

(án c& Quyt djnh sci 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thz ttthng 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cáa Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban ThtcO'ng vy QuOc h5i quy 
djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mi'c phán bO vOn dâu tir cOng nguOn 
ngán sách nhà nirO'c giai dogn 202 1-2025, 

Can cz Cong van sci 4] 9/TTg-KTTH ngây 02/4/2021 cia Thu twang C'hInh 
phz. ye viêc dr kiên kê hogch dáu tu' cOng trung Jign giai dogn 2021-2025; 

('an cu Chi thj 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cia Thi tithng ChInh phü v 
day nhanh tién dç5 và náng cao chat lu'Qng xáy dyng Kê hogch dáu hr cOng trung 
hgn giai dogn 2021-2025; 

Can c Nghj quylt 29/NQ-HDND ngây 12/5/202] cia HDND tinh v vic 
cho , kiên lan th 2 dOi vO'i Kê hoach dáu tir trung hgn vOn ngân sách Trung 
wcrng ho trçi và vOn ngán sách djaphuvnggiai dogn 2021-2025 cüa tinh. 

Xét Ta trInh so': /1Tr-UBND ngày / /2021 cüa Uy ban n/ian dan tinh 
ye vic phê duyt chi trwong dáu tu' dy án. N/ia 0' v2n dç5ng viên näng khiêu tinh. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü trI.rng dâu tu dir an Dithng giao thông vào thác Ba 
Vôi, huyn Dakrông vri các nôi dung nhu sau: 

1. Ten du an: Duing giao thông vâo thác Ba Vôi, huyn Dakrông. 

2. Muc tiêu dâu tix: 
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Du tr dithng giao thông vào thác Ba Vol nhm phiic vt ng.rOi dan bàn 
Kreng, PaLoang, Dá Ngi canh tác nucing ray, vn xut, 4n chuyên phát triên san 
xuât; Dông th?yi, là tuyen du&ig chInh trên dja bàn bàn Dá Ngi phiic vv cho cong 
tác quãn l, bão v, phOng cháy chIta cháy thng cüa hrc h.rqng kim lam 
BQL Rirng phOng h Huàng Hóa - Dakrông và BQL Khu bàn ton thiên nhiên Bäc 
Huàng Hóa; Ben cinh do, vic nãng cp tuyn dng lam nghip nay thành tuyên 
&r&ng lam nghip kêt hçp du ljch sinh thai, tao  diêu kin cho ngiii dan phát trin 
san xuât, day math  cong tác phát trin du llch  trén dja bàn (trong do djnh hithng 
khai thác du ljch sinh thai thác Ba VOi). 

3. Quy mô dâu tu: 

3.1. TzyIn du'ô'ng: 

- Chiu dài tuyn: 1 .500m. 

- Diem du n& vth du?rng Be tong lien thôn tai  Km7+500 thuc bàn Dá 
Ngôi; diem cuôi tai  vi trI tiêp giáp giüa rung phOng h và thng tij nhiên. 

- Cp duing: Dtthng GTNT cp B theo TC\TN 10380:20 14. 

- Nn duung: Nn &r&ng rng 5,0m gm: mt duung rng 3,5m, lê thrOng 
rng m6i ben 0,75rn; d dôc ngang mt thrOng 2%; d gc ngang l di.thng 4%.; 
d doe mái taluy nên dp 1/1.5, nn dào 1/1. 

- V.n t6c thi& k& VTK= 20km/h. 

- Do d& doc: iOn nhât 13%. 

- Tâi tr9ng thit k: Nn, mt thrOng trllc xe 2,5T; Kim toán di vi xe 
vtxçt tãi có tái trQng triic 6T. 

- Mt duung be tong xi màng M200, dày 18 cm; trên tuyn b trI 03 diem 
tránh xe khoãng cách trung blnh 500m bô trI 1 dim, chiu dài dim tránh xe 
1 5m bao gôm cà vuôt nôi vi mt di.thng, két cu cüng vci kt cu mt duing. 

- Giãi pháp thoát nuôc: 

+ Thoát nuác ngang: b6 trI 04 tràn lien hçip cng hp và 04 cng trOn tai 
các v trI ti thüy; 

+ Bng ränh ho hInh thang kIch thithc 0,4x0,4x1 ,2 m; Các doan  cO d 
dc dcc rãnh ~ 6% duçic gia c 

- H thng an toàn giao thông: b trI dy dü h thng bin báo theo Thông 
tu 54/201 9/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 ye ban hành Quy chuân k5 thut ye 
báo hiu dumg b QC\TN 41: 2019/BGTVT cüa B Giao thông vn tái. 

3.2. Bâi &xe: Din tIch xây dirng khoãng 450m2, vj trI d.t 0 cui tuyn, 
phIa trái và each tim thrOng thiêt kê 2,5m. Kêt câu: be tong xi mãng M200 dày 
18cm. 

4. Nhóm di.r an: NhOm C. 
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5. Tng müc du ttx dir an: 20.000 triu dng (Bcng cht Hai mu'cti t)) &ng 

chn). 

5. Cci cu ngun vn: Ngân sách tinh, tü ngun thu dAu giá quyn sr ding 
dat bô trI 20.000 triu dông. 

6. Dja diem thrc hin dir an: xã Huóng Hip, huyn Dakrông và xã Hixàng 
Linh huyn Hithng Hóa. 

7. Thai gian, tin d thuc hin dir an: Tir näm 2022-2024. 

Diu 2. To chi'rc thrc hin. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chrc thrc hin Nghj quyt. 

2. Thung trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, các To 
di biêu Hi dông nhân dan và di biu Hi dông nhân dan tinh phôi hçip vó1 
Ban Thu?ing trre Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dâ di.rgc Hi dng nhan dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, K' 
hçp thir 4 thông qua ngày thang näm 2021, có hiu 1irc kê t1r ngày thông qua.!. 

No'i n/tin: 
- UBTVQH, Chmnh phU; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- iTtU, U HOND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn dal biu QH tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh; 
- VP UBND tinh; 
- Các S: KHDT, TC, GTVT, VH,TT&DL; 
- Kho bac Nhà nuàc tinh; 
- UBND huyn Dakrong; 
- Luu VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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