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So:405  /TB-UBND Quáng Tn, ngày O7tháng nàm 2020 

THÔNG BAO 
Y kin kt Juan cüa Phó Chü tich UBND tinh Lê Dtrc Tin ti buii lam vic 

A A A , A ., . A ye mQt so dy an do Trung tam Phat trien quy dat tinh lam chu dau ttr 

Ngày 03/8/2020, Phó Chü tjch UBND tinh Lê Düc Tiên dA chü tn bui lam 
vic ye mt so dir an do Trung tam Phát triên qu dat lam chü dâu ti.r. Tham dir 
cuoc hop có di diên lânh dio: Sâ Xây dirng, Van phông UBND tinh và Trung 
tam Phát triên qu5 dat tinh. 

Sau khi nghe lãnh dao Trung tam báo cáo tInh hinh, tin d vâ giái pháp th 
chirc thirc hin mt so dir an dâu tu xây dtrng, nhng kiên nghj, dê xuât; kiên 
phát biêu cüa các thành viên tham dir; Phó Chü tjch UBND tinh Lê Dirc Tiên kêt 
1un: 

1. V dir an Via he các tuyn dung Khu do thj Nam Dông Ha giai doan 1: 

Giao S Xây drng và Trung tam Phát trin qu dt tinh kim tra, rà soát lai 
dir an theo huOng lira ch9n mt so khu vrc thrc sçr can thiêt (khu vrc trV s& co 
quan) dê thic hin dâu tu giai domn 1 theo so von (6,0 t) d ducrc UBND tinh 
phân bô tai  Quyêt djnh so 3536/QD-UBND ngay 20/12/2019 và Van bàn so 
1248/LJBND-CN ngày 25/3/2020. Trong do, thông nhât thay mri bó via he dé 
bâo dam dông b; xem xét, uu tiên 1ira ch9n giãi pháp sir diing v.t Iiu bó via Va 
lát he phô bang dá Granite tir nhiên dê bão dam ben vung và m quan do thj. 

2. V dir an Dir&ng Trn BInh Trçng (domn ttr dp ngãn mn song Hiu den 
Quôc lô 9): 

- Di vâi cu dm bàn: Trung tam chi dao  don vl tu vn nghiên ciru, tInh 
toán thiêt ké them phuong an dam bàn ring BTCT thu&ng (không DU'L) va 
phuong an c9c BTCT (dóng hoc ep) dê có cci sâ so sánh 1ira ch9n. 

- V h thng thoát nuâc d9c: Trung tam chi dao don vj tLr vn nghiên ci'ru 
thiêt kê cong thoát ni.rOc d9c bang h thông rânh thoát nuâc tnrc tiêp ducri bó via 
kêt hp tam dan rành thu nuc bang BTCT. 

- V bó via, he ph: Thng nht sü diing giái pháp vt 1iu bó via và lát he 
phô bang dá Granite tir nhiên dé bão dam ben vcrng và m5' quan dO thj. 

3. Giao Sâ Giao thông vn tài theo chirc nang, nhim vi tham gia kin 
dôi vi nhng ni dung diêu chinh lam co s dê S& Xây dimg tong hçip, thâm 
ctjnh. 

4. S Xây drng: 

- Thm djnh lii các ni dung, trInh UBND tinE phê duyêt d trin khai dr 
an theo dOng tiên d và quy djnh cüa pháp Iut; 



- Chü trI, phi hqp các dan vl lien quan nghiên cru, d xuAt IJBND tinh 
ban hành quy dnh ye quãn 1, bàn giao và tiép nhn cong trInh h tang k thut 
trên dja bàn tinh. 

Trén day là kin kt luân cüa Phó Chü tich UBND tinh Lê Dirc Tiên tai 
buôi lam vic, UBND tinh thông báo de các dan vj, dja phiiang lien quan biêt, 
triên khai thuc hiên./. (- 

Noi nhin: 
- Thành phân dir hQp; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ: GTVT, TNMT; 
- UBND Tp. Dông ha; 
- CVP, PCVP Nguyen Cru; 
- Liru: VT, CN1, TN. 

TL. CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 
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