
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Htnh phác 

s2A61  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  0?-  tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
A A A A A 9 A , A A A 

Ve vice phe duyçt dieu chinh, bo sung dty an dan tu' xay drng cong trinh 
Khu tãi djnh cir xã Hal Khê và throng vào khu tái djnh cu (gial doin 1) 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can cfrLu2t to chi-c chInh quyn cl/a phitong ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Ddu tu' cong ngây 18/6/2014, 

Can c& Lu4t  Xáy dy'ng ngày 18/6/2014; 

Can c& các Nghj dinh cia hInh phi SO 32/2015/ND-GP ngày 25/3/2015 
v vic quán l chi phi dcu tir xáy dy'ng cOng trInh; SO 59/2015/ND-C'P ngày 
18/6/2015 ye quán Ij d an dáu tu' xáy dy'ng; SO 42/201 7/ND-C'P ngày 
05/4/2017 v tha ddi, bd sung m$t sO diêu Nghj cl/nh sO 59/2015/ND-C'P ngày 
18/6/2015 ca ChInhphz vquán ldrán dáu twxáy dzrng; 

Can ci các Quyé't cl/nh cia UBND tinh. S 2942/QD-UBND ngày 
30/10/2017 v viéc phê duyçt dt an ddu tu' xáy dcng cOng trInh; So 1704/QD-
UBND ngày 22/5/2018 v viçc diêu chinh Báo cáo nghiên ci k/ia thi dcu tu' xdy 
dyng cOng trinh. Khu tái cl/nh cit xâ Hái Khê và du'O'ng vào khu tái cl/nh cit (giai 
dogn 1); So 3162/QD-UBND ngày 20/11/2019 ye vic phê duvt diéu chinh c4 
an dOu tu' xOy dng cOng trInh Khu tái cl/nh cit xâ Hal Khê và dtr&ng vào khu tái 
cl/nh cit (giai dogn 1,); 

Can cz' Nghj quyt sd 24/NQ-HDND ngày 25/11/2019 cüa HDND tinh v 
vic diêu chInh chi tnu'ang dáu tu' d4 an Khu tái cl/nh Cu' xà Hal Khê và du'àng 
vào khu tái cl/nh cii' (giai doan 1); 

Theo dé ngh/ cüa Giám dác SO' Xáy dy'ng tgi TO' trInh sd 1273/TTr-SXD 
ngày 3 1/7/2020 vâ Chi t/ch UBND huyn Hái Lang tgi TO' trInh sO 119/7Tr-
UBND ngày 12/5/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh, b sung dr an dAu tx xây dirng cong trInh 
Khu tái djnh Cu xâ Hâi Khê và thrOng vào khu tái djnh cu (giai dotn 1) vOi 
nh€thg ni dung nhi.r sau: 

1. Ten diy an diu chinh, bô sung: Khu tái djnh cii xä Hãi Khê và thrOng 
vào khu tái djnh cii (giai do?n 1). 

Hcip phn diu chinh: Hqp phn 1. 

2. Chü du tir Hqp phn 1: UBND huyn Hãi Lang. 
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3. N dung dy an d.eu chinh: 
3.1. Bô sung hang m1ic vành dai cay xanh chn gió: 

B sung vành dai cay xanh ch.n gió dcc khu tái djnh ctz nàm v hixóng Tãy 
Nam khu tái djnh cix (Ben phãi tuyn dixing Ni); Diem dâu tai  mép ngoài quy 

hoach disng vào khu tái djnh cix; Diem cuôi tai 
giao tuyên Ni và Dli ra 20rn; 

B rng dái cay 50m, chiu dài 750 m, din tIch 37.500m2. 

3.2. Diêu chinh, b sung hang miic &r?ng giao thông ni b: 

- Tuyên di.räng D12: 

Diu chinh huOng tuyn doan  KmO+000 dn KmO+i38,57 khng ch vai 
ththng phia trái tuyn theo mép tuing rào nhà dan, mi rng nên duâng ye phIa 
phâi tuyên dam bão quy mô không thay dôi (B7,Om); Tim tuyên tai  Km0+000 
djch v phIa Bc 2,06m. Bô sung gia c mái ta luy dixong d han  chê hin ttrqng 
cat bay, cat nhày xung mt dithng, rnái taluy ti.rng chn câu tao be tong xi 
mäng Mi5O, bô trI dá dam san  ic ngiigc, ông nhira PVC thoát nuOc khoãng 
cách 3rnlông; chiu cao tuing chàn tr O,5m den 1,5m theo dja hInh; chân tung 
chn phIa rãnh dc dithng gia c rãnh be tong M150 dày 6cm; 

- Tuyn dithng Ni 1: Ct giãm chiu dài tuyn du?rng Nil vói chiu dài ct 
giâm là 87,93m. 

3.3. Diu chinh hang mvc  cp ntrâc: 

Diu chinh vj trI tuyn cp nuc sinh hoat doan tr Tram born tang áp di 
Khu tái dnh cix xã Hâi Khê (ng cp nuóc di tren vi trI quy hoach bn trông cay 
giãi phân cách) phü hçip vi giai doan thit kê phân kS'  tuyên di.rông vào Khu tái 
djnh cix; Vj tn ông cap nuOc each mép dung vào Khu tái djnh cix là 0,6m (näm 
trong giãi phân each &thng quy hoach), thiêt k nhu h so dã duyt. 

4. To ehüc tu' vn 1p dir an diu chinh: Cong ty c phn Tix van giao 
thông Quàng Trj và Cong ty c phn Tix vn xây dirng Quáng Trj. 

5. Da dim xây ding: Xã Hâi Khê, huyn Hãi Lang, tinh Quáng Trj. 

6. Loi cong trInh: Cong trinh giao thông, ha tang k thut. 
A A A .A 

7. Ccr cau tong mire dau tir (Hçp phan 1) dieu chinh: 252.337.561.000 
dOng (Hai tram nãm mtrni hai rj, ba tram ba mu'cri bay triêu, nãm tram sáu 
mwo'i môt ngàn dóng), trong do: 

- Chi phi xây drng: 18 i .892.959.000 dng; 

- Chi phi thiêt bj: 1.777.583.000 dông; 

- Chi phi bi thumg, GPMB: 18.686.719.000 dông; 

- Chi phi QLDA: 2.490.002.000 dng; 

- Chi phi tix van DTXD: 11.489.177.000 dng; 

-ChiphIkhác: 11.339.390.000 dng; 

- Chi phi dix phOng: 24.661.731.000 dng. 



3 

8. Ngun vn d&u tir: Ngân sách Trung ucng h trq và von tiêt kim theo 
Nghj quyêt so 89/NQ-CP ngày 10/10/20 16 cüa ChInh phü. 

9. HInh thirc quãn 1 dir an: Chü du tu trtrc tip quãn 1 dr an. 

10. Thôi gian thuic hin di an: 2017 - 2020. 

* Các ni dung khác không thay di, tip tiic thirc hin theo Quyt dlnh  s 
3 162/QD-UBND ngày 20/11/2019 cüa UBND tinh Quãng Trj. 

Diu 2. UBND huyn Hãi Lang thirc hin cong khai hóa thông tin dÀy dü 
theo quy djnh dê phic v11 cong tác giám sat dâu ti.r cong  dông. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& các S: Xây drng, Giao thông 
v.n tái, Tài nguyen và Môi tru?mg, Tài chInh, K hoach và DÀu tu; Truâng Ban 
Quãn 1 Khu kinh tê tinh, Giám d& Kho btc Nlià nuc tinh, Chü tjch UBND 
huyn Hãi Lang và Thu tnrOng các Sâ, ngãnh lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyt djnh nàyJ. 

Noi nhmn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Niw Diêu 3; KT. CHU T!CH 4% 
- Lru: VT, CNT. PHO CHU T!CH 
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