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THÔNG BAO 
A 9 9 9 . • X. V kien ket Jun cua Pho Chu t!ch  UBND tinh Le Ihrc Tien tai buoi h9p 

trijc tuyn dê nghe báo cáo Phwrng an diu chinh kin true try tháp 
dIu Song Hiu và Quy hoch các tuyn thrông giao thông quan tr9ng 

giai don 2021-2025 trên dla  bàn tinh Quãng Trj 

Ngày 18/8/2020, Chü tjch UBND tinh Vô Van Hung và Phó Chü tjch 
UBND tinh Lê Di'rc Tiên chü trI cuc h9p tlVc tuyên dê nghe báo cáo Phucing an 
diêu chinh kiên trüc tr tháp câu song Hiêu và Quy hooch các tuyén &ring giao 
thông quan trpng giai doan  2021- 2025 trên dja bàn tinh Quáng Trj. Tham dr có 
dai din lãnh do các SO, ban, ngành, dja phucmg, dcin vj: Giao thông 4n tâi, Kê 
hoch và Dâu ti.r, Xây drng; Tài nguyen và Môi truOng; Van hóa, The thao và 
Du lich; Ban Quán 1 Khu kinh té tinh; Hi Kiên trüc sir Quãng Trj, Ban Quán 
I2 dr an DTXD các cong trInh giao thông tinh; UBND thànhphô Dông Ha; 
UBND các huyn: Triu Phong, Gio Linh và Tong Cong ty tu van thiêt kê Giao 
thông 4n tãi - CTCP (goi tat là Tw van TEDJ). 

Sau khi nghe di din lânh d?o  Tt.r vn TEDI báo cáo phxong an diu 
chinh kiên true trii tháp; chiêu sang câu Song Hiêu và báo cáo so b phuong 
an Quy hoch các tuyên duOng giao thông quan tr9ng giai don 2021-2025 
trên dja bàn tinh (Du'&ng nói trung tam Thành phó Dóng Ha den dttàng yen 
biên phIa Nam câu Cz-a Vit, Dwàng nói San bay Quáng Trj den Dwàng yen 
bién và Dithng yen biên Quáng Tn,); Y kiên phát biêu chi dao  cüa Chü tjch 
UBND tinh, kiên tham gia cüa các thành viên tham dir cuc hQp; Phó Chü tjch 
UBND tinh Lê Dirc Tiên thay mt lãnh dao  UBND tinh kêt lun: 

1. Dánh giá chung: 
UBND tinh ghi nhn và dánh giá cao sir n 1irc cüa SO Giao thông vn tãi, 

Ban Quãn 1 dir an Dâu tu xây dmg các cong trmnh giao thông tinh và Tu van 
TEDI; mc dü trong dieu kin djch Covid-19 diên biên phrc tp và nhim v11 

dixçic giao trong thOi gian ngãn nhung các don vj dã tIch circ phOi hcip xây dirng 
.phuong an quy hoach  các tuyên duOng giao thông quan trng giai doan 2021 - 
2025 trên dja bàn tinh Quàng Trj và tham muu tO chtrc cuc h9p trc tuyên báo 
cáo cac phuong an, dê xin kiên chi dto cüa UBND tinh nhäm tranh thu thOi 
gian triên các birOc tiêp theo. 

Nhim vii quy hoach  h thng kt cu ha tng giao thông trên dja bàn tinh 
cO ' nghia rat quan tr9ng trong phát triên kinh tê - xã hi vá dam bão quOc 
phông - an ninh. Mc dü, day mOi chi là bithc báo cáo so b hra chçn phuong an 
quy hoach nhtrng Tu van TED! dâ nêu nhUng tuOng mOi, có co sO khoa h9c, 
mang tInh djnh huOng chiên hrqc lâu dài. VI vy, trên co sO các kiên dóng gop 
cüa các SO, ban, ngành, dja phuong, don vj lien quan; UBND tinh d nghj Tu 
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vn TEDI tip thu kin d tip tiic nghiên ci'ru sâu hin nhm diu chinh, b 
sung diia ra phisang an quy hoach toi ru nhât, dra trén djnh hithng chiên hrqc 
phát triên cüa tinh Quãng Trj là lay trVc song Hiéu lam tric trung tam theo 
huâng Dông - Tây dê két nôi vri các vüng, trong do uutiên kêt noi ye phIa biên 
Dông nhât là Khu kinh tê Dông Nam nhäm phát huy tiêm näng, the mnh trong 
phát triên kinh tê biên, tü dO cO the m& rng thành phô Dông Ha vói nhUng triic 
két nôi phà hcp nhât, tiêu ton It tài nguyen, tn diing tôi da cci s h tang hin 
cO, phü hqp vói quy hoch và diêu kin kinh tê, nguôn lrc cüa tinh Quang Trj 
nhäm nâng cao tinh khá thi cüa dr an. 

2. Mt s ni dung ciii the: 
2.1. D& vâi phixcmg an quy hoach  03 tuyn duOng giao thông quan tr9ng 

giai don 2021-2025 trén dja bàn tinh: 
- DuOng ni trung tam Thành ph Dông Ha dn dng yen bin phIa Narn 

câu Cra Vit: Cci bàn thông nhât vâi phng an cüa Tu van TEDI báo cáo ti 
buôi h9p. Tuy nhiên, dê Co the 1ira chn th.rc phung an tôi uu nhât, dê nghj Tu 
van nghiên cüu them mt so vj trI dr kiên ch9n lam diem dâu tuyên tai  thành 
phô Dông Ha dê tuyên dung ket nôi lien thông vói các triic giao thông dang 
khai thác; dông thôi dam bão hài hOa vâi quy hoch chung thành phô Dông Ha, 
không gian cânh quan do thj cUng nhu phü hçp vi diêu kin kinh te, khã näng 
nguôn hrc cüa tinh trong giai don 2021- 2025 d%r kiên cho dir an; de nghj Tu 
van TEDI rà soát l?i  quy mô mt cat ngang quy hoach  phân k' dâu tu cüa tuyên 
ththng cho phü hqp vâi nguôn von dir kiên 2.000 t dông; 

- Dung ni San bay Quãng Trj dn Dung yen bin: D nghj Tu vn 
nghiên càu phung an tuyên ket nôi dông thai tü San bay den &thng tránh phIa 
Dông thành phô Dông Ha dê ye trung tam tinh ly và khu djch vii du ljch Cüa 
Vit - Cra Tüng; 

- Dumg yen biên Quâng Trj: Trên Co sâ các phuong an tuyn do Tix van 
TEDI dê xuât, dé nghj Tu van can nghiên ciru chi tiêt hcm phuong an 2 và 
phuong an 3; dông th?ii ra soát iai  quy mô cat ngang áp ding cho các doan  tuyCn 
ngoài khu dan cu và trong khu do thj dam bào phü hqp vâi quy hoach  giao thông 
tai cáckhu do thj ma tuyên dung di qua; có tham khão, so sánh vi các dung 
yen biên dang quy hoach và trien khai cüa các dja phwmg yen bien mien Trung. 

Giao Sâ Giao thông 4n tâi và Ban Quãn 1 dir an DAu tu xây dirng CiC 
cong trInh giao thông tinh tiep tic phôi hqp cht chê v&i Tu van TEDI khân 
truong hoàn chinh quy hoach các tuyên du?ing nêu tren de bao cáo UBND tinh 
va Ban Thithng v Tinh ày dê xin kien chi dao  trong thai gian sam nhât. 

2.2. Di vOi phuong an diu chinh kin trOc tri tháp và chiu sang câu 
Song Hiêu: 

Thng nhAt diu chinh phtxong an kin true tri tháp b.ng cách diu chinh 
dam ngang duai, bO sung khung ngang trén dê kêt hqp các tam be tOng son tao 
hInh cánh sen vâ chiêu sang m thut cau Song Hieu v&i mic dIch tAng cuang 
hon nüa tInh thâm m5 kiên true, dc dáo cho cOng trInh câu và lam nôi bt 
tu&ng kiên tràc tháp câu hInh büp sen do Tix van TEDI d xuât tai bui hçp. 
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Riêng phuong an màu son tai  tr tháp cu d nghj Tu vn TEDI nghién cru 
them mt so phuong an dé hra chçn nhäm dam bâo tInh thãm m cao, hài hOa 
vi cânh quan xung quanh và phü hçip v9i cam quan ye khI hu thii tiêt khu vrc 
mien Trung. 

Yêu cu Sâ K hoch và Du tu (ch du tit dr an) chi dao  Ban Quán 1 
dr an DTXD các cong trInh giao thông tinh, Ti.r van TEDI khân trtrang hoân 
chinh ho so trInh thâm djnh và phê duyt dê triên khai thi cong dam bâo tiên d 
dr an theo dung quy djnh. 

UBND tinh thông báo d các Co quan, don vj lien quan ducic bit và phôi 
hop thrc hin./. 

Nctinhmn: 
- Nhi.i thành phân tham gia; 
- Thix&ng trrc Tinh üy (be); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh (be); 
- Chánh, các PVP, CV; 
- Li.ru: VT, CNp, CNT. 
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