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So:443 /TB-UBND Quáng Tn, ngày  .24  tháng 8 nám 2010 

THÔNG BAO 
I A 9 r 9 4 9 A P • X. Y kien ket Juan cua Pho Chu tch UBND tinh Le Thrc Tien tai buoi Jam 

vic v (1u tir, nâng cp, m& rng Quc I 9 doin tir cãng Cira Vit dn 
Qu6c 1 1, sfr thing v6n dir Dir an VRAMP 

Ngày 19/8/2020, Phó Chü tjch UBND tinh Lê Due Tin ehü trI bui lam vic 
vài Ciic Quãn 1 xay drng Duè'ng b - Tng ctic DBVN, Ban Quãn 1 dir an 3 ye dâu 
W nâng cp, ma rng QL.9 don ti~ cãng Cüa Vit den QL.1, si:r diing vn du Dr an 
\TRAMP. Tham dr có dai  din lãnh do các Si: Giao thông vn tái, Kê hoch và Dâu 
tu, Xây drng, îàî nguyen và Môi trithng; UBND các huyn: Gio Linh, Cam L và 
dai din Tng Cong ty tu vn thit k Giao thông vn tái - CTCP (Tu van TED!). 

Sau khi nghe dai din lành do Ban Quãn l dr an 3 và Ciic Quãn 1 XDDB báo 
cáo mt s ni dung v Du an Quan l tài san du&ng bO Vit Nam (Dir an VRAMP), 
s vén con dix cUa Dr an và mt s ni dung lien quan dn trách nhim cüa dja 
phucing trong vic dAu ti.r, nâng cp, mô rng QL.9 don t1r cáng Cira Vit den QL. 1; 

kin tham gia cüa các thành viên dr hçp; Phó Chü tjch UBND tinh Lé Due Tiên 
kt luân: 

1. Di v6i các ' kin cüa Ban Quãn l dir an 3 và Cic Quán l xây dirng Dixông 
b v mt s ni dung lien quan den dAu tu, nâng cap, ma rng Du an: 

- QL.9 don tir cáng Cüa Vit dn QL. 1 là tuyn giao thông quan trpng phIa Bc 
cüa Khu kinh t Dông Nam Quãng Trj, kt nôi trung tam tinh ly là thành phô Dông 
Ha vâi Khu djch vu - du ljch CUa Viêt, Khu bEn cãng Cüa Vit và các khu do thj, khu 
cong nghiep da ngành phIa B&c khu kinh tE; tuyEn duang duçic du tu xây drng tr 
nãm 1997 vài quy mô dtrng cp III dng b.ng, den nay sau hn 20 näm si:r dung vn 
chua thrcic dâu tu nâng cap, m& rng; vi vy, quy mô dir an hin tai  chua dáp üng yêu 
cu cho h.ru lucing các phucmg tin giao thông trén tuyên tang dêu qua các näm; 

Tinh Quãng Trj là diEm du cüa Hành lang kinh tE Dông - Tây yE phIa Vit 
Nam và QL.9 là tuyên giao thông huyêt mch kEt nôi Vit Nam vâi các nuâc Lao, 
Thai Lan, Myanmar.... VI vy, vic du tu nãng cp tuyEn QL.9, dc bit là don tü 
cãng Cua Vit dEn QL. 1 theo quy hoch là cAn thiêt phái thirc hin sam dé phiic vii 
phát trien kinh tE - xA hi, khai thác tiEm näng the manh  cüa dja phung và khu vIc. 
Sau khi duc dAn tu nâng cAp, tuyEn dung gop phAn quan trQng trong vic thüc dAy 
phát triEn djch v1i du ljch, v.n tái hang hóa qua cãng Cua Vit, day là mt trong 
nhithg ngãnh kinh tê miii nhçn cüa tinh gOp phãn tang truang kinh tE, dam bão quEc 
phOng an ninh, khai thác các thE mtnh yE giao thucmg hang hóa, djch v11 du ljch tren 
tuyên Hãnh lang kinh tE Dông - Tây. Do dO, trong th&i gian qua, UBND tinh Quâng 
Trj dà de xuât, báo cáo Lânh do B K hoch và Dâu tu, B Giao thông vn tãi, 
Ngan hang ThE giai (WB), Van phOng ChInh phU và dã nhn duc sir dng thun cao 
ye viêc sir diing nguOn von cOn du ciia Dir an VRAVW dE dAn tu nâng cAp, ma rung 
QL.9 don tr cáng Cüa Vit dEn QL. 1 

VI vy, UBND tinh Quãng Trj tMng nhAt chii trucng dAu tu nang cAp, ma rng 
QL.9 don tr cãng CCra Vit dEn QL. 1 tü ngun vn cOn du ciia Du an VRAMP. Giao 



CHU T!CH 
VAN PHONG 

S& Giao thông vn tãi va các Si, ngành, dja phuang lien quan chü dng tIch cc phôi 
hçp vâi Ban Quãn l dr an 3, Tng C1TC DB\TN dé tham muu UBND tinh phôi hçipBt5 
Giao thông v.n tãi lam vic vâi các B, nganh Trung uang dê srn có kiên thông 
nht bang van bàn, hoãn thành các thu tVc  dan tu du an theo dung thi gian quy dj.nh; 

- V quy mô dir an: Trên c si các quy ho?ch dixçyc Thu tixàng Chinh phü phé 
duyt (Quyét djnh sd 356/QD-T/7'g ngày 25/02/2013 ye Quy hogch phát triên giao 
thong vn tái thràng bç$ Vit Nam den nám 2020, djnh hwáng den näm 2030, Quyêt 
djnh sO 1936/QD-T7'g ngày 11/10/2016 ye Quy hoich chung xáy dy'ng Khu kinhtê 
DOng Nam den nám 2035, djnh hir&ng dIn nám 2050); thông nhât dâu ttx nãng cap, 
m rng QL.9 don ttr cãng Cüa Vit dn QL. 1 vâi quy mô mt ct ngang 4 lan xe vOi 
b rng 35m (du'àng chInh r5ng 12m x 2 ben + giái phán cách giü'a r5ng 3m + via he 
rç$ng 4m x 2 ben); dôi vói mt s do.n tuyên ngoài do thj, khu dan cu có the xem xét, 
phân kS dAu tu via he phü hçip vOi khã näng can dôi nguôn von; 

- V ngun v6n di 1rng d GPMB: Giao Si K ho?ch  và DAu tu chü trI, phi 
hçp Si Tài chInh tham mixu UBND tinh b trI von tir ngun ngân sách dja phucmg dê 
th1rc hin cong tác GPMB, nham dam bão tin d chung cüa Dr an VRAMP. 

2. Giao nhim viii cho các Sâ, ngành, dja phuang: 
- Giao Si Giao thông vn tãi lam dan mi thirc hin dir an ti dja phixong; kjp 

th&i tham mini van ban dé UBND tinh báo cáo B Giao thông vn tãi ye dâu tu nãng 
cap, ma rtng QL.9 doan tr cãng Cüa Vit den QL.1; khân trucmg phôi hçp các dja 
phuong rà soát khôi lung, kinh phi GPMB dii  an dê cung cap cho chü dâu tu; 

- Giao S& K hoach  và Dau tu chü trI, phi hcp các Co quan lien quan tham muu 
UBND tinh bô trI kinh phi trong näm 2020 và nãm 2021 dé thrc hin GPMB dr an; 
truâc mat giao Sà Tài chInh tham miru d xuât vic tm urng ngun von tü Qu5 phát 
trién dat cüa tinh dê thrc hin nh&m dam báo tiên d chung cüa D an VRAMP (dy. 
kién D an VRAMP dwo'c gia han den 30/11/2022, nên cOng tác GPMB phái hoàn 
thành trzthc qu 11/202 1 dê tO ch&c thi cOng cOng trInh). Ban Quàn 1 dir an xây drng 
các cOng trinh giao thông tinh chju trách nhim phôi hcip v9i Chü dan tu tng hccp 
kinh phI GPMB dua vào trong ngun vn cüa dir an d hoàn trá cho dja phixcing sau 
khi duçic Thu tuOng ChInh phü phé duyt. 

- Giao Sâ Tài nguyen và Môi trtthng chü tn, phii hqp vài Sà Giao thông vn 
tái, Ban Quãn 1 dir an 3, Tu van TEDI; UBND các huyn: Cam L, Gio Linh; 
UBND thành phô Dông Ha và các don vj lien quan khn throng xác djnh phm vi 
GPMB cüa dr an dé xác djnh phm vi thu hi dat nhm b sung k hoach  sü ding 
dat cho Dir an và lam co sâ d 1p phuong an bôi thu&ng, h trçl GPMB d tng hcp 
kinh phi bô trI cho dir an. 

UBND tinh Quãng Trj thông báo và d ngh các Sâ, ngành, dja phixcmg, don vj 
lien quan ducic biêt va khân twang phi hçTp d thirc hin./. 

Nol ,zhân: 
- Nhu thành phân tharn gia; 
- DIc RI thu Tinh iy (bc); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh (bc); 
- Sâ Tài chInh; 
- UBND thành phô Dông Ha; 
- Chánh và các Phó Van phông; 
- Lru: VT, CNi. 
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