
 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:       /NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 09 tháng 6 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  

khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét tờ trình số 2491/TTr-UBND ngày 05/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

Đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu của dự án tái định cư phục vụ khu Kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị, tạo điều kiện tốt hơn về cơ sở hạ tầng để người dân tái 

định cư ổn định đời sống. Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho 

nhân dân trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư xây dựng hoàn thiện 02 khu tái định cư với tổng diện tích 23,87 ha 

tại 02 vị trí: Khu tái định cư thôn Tân Diên, thị trấn Diên Sanh 15,15 ha; Khu tái 

định cư thôn Trường Thọ, xã Hải Trường 8,72 ha, gồm các hạng mục: San nền, 

phân lô; đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ 

thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng. Trong đó: 

- San nền: 

+ Khu tái định cư thôn Tân Diên, thị trấn Diên Sanh: 7,61 ha. 



 

  

+ Khu tái định cư thôn Trường Thọ, xã Hải Trường: 3,23 ha. 

- Đường giao thông: 

+ Đường trục chính khu tái định cư thôn Tân Diên, thị trấn Diên Sanh: 

Chiều dài 1.200m, điểm đầu giao đường gom Quốc lộ 1, điểm cuối tại khu sản 

xuất chăn nuôi tập trung của khu tái định cư. Mặt cắt ngang nền đường rộng 

20,5m; mặt đường 10,5m; vỉa hè mỗi bên 5m. 

+ Đường trục chính khu tái định cư thôn Trường Thọ, xã Hải Trường: 

Chiều dài 2.371m; điểm đầu giao đường làng thôn Trường Thọ, điểm cuối tại 

khu sản xuất chăn nuôi tập trung và khu nghĩa địa của khu tái định cư. Mặt cắt 

ngang nền đường rộng 15,5m; mặt đường 7,5m; vỉa hè mỗi bên 4m. 

+ Các tuyến đường ngang: 

* Đường ngang trong khu tái định cư thôn Tân Diên, thị trấn Diên Sanh: 

Chiều dài 2.371m gồm 04 loại mặt cắt: Mặt cắt ngang nền đường rộng 12m 

(3+6+3) chiều dài 1.034m; Mặt cắt ngang nền đường rộng 13m (3+7+3) chiều 

dài 77m; Mặt cắt ngang nền đường rộng 15,5m (4+7,5+4) chiều dài 881m; Mặt 

cắt ngang nền đường rộng 26m (6+14+6) chiều dài 379m. 

* Đường ngang trong khu tái định cư thôn Trường Thọ, xã Hải Trường: 

Chiều dài 1.079m gồm 02 loại mặt cắt: Mặt cắt ngang nền đường rộng 12m 

(3+6+3) chiều dài 465m; Mặt cắt ngang nền đường rộng 15,5m (4+7,5+4) chiều 

dài 614m. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước, cấp điện sinh hoạt 

và điện chiếu sáng trong phạm vi khu tái định cư. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 110.000 triệu đồng. 

5. Phân kỳ đầu tư:  

- Năm 2020-2021: 28.000 triệu đồng (Đầu tư 02 tuyến đường trục chính 

các khu Tái định cư) 

- Năm 2021-2024: 82.000 triệu đồng (Đầu tư các hạng mục còn lại). 

6. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020: 25.000 triệu đồng; 

- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (bao gồm vốn Ngân sách Trung ương 

bổ sung có mục tiêu cho địa phương, nguồn cân đối ngân sách địa phương theo 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSTW giai 

đoạn 2021-2025): 85.000 triệu đồng. 

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

8. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: năm 2020-2024. 



 

  

9. Chủ đầu tư: BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám 

sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, kỳ 

họp thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

Nơi nhận: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBNTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, TC, KBNN tỉnh; 

- Ban QL KKT tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện Hải Lăng, Triệu Phong;  

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 


