
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINU HA GIANG Dc 1p - Tij do - Hinh phüc 

S& 26 /NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGII QUYET 
Phê duyt diu chinh chü trirong du tir các duy an sfr diing 

ngun vn du tir cong thuc cp tinh quãn 1 

HQI BONG NBAN DAN TITH HA GIANG 
KHOA XVIII, K HQP TIIU BAY 

Can th LuIt td chzc chInh qin dja phiong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cii- Lut tha dói, bó sung m5t so diéu cüa Lut M chik C'hlnh phñ và 
Lu2t to ch&c chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can c& Lugt Ngán sách Nhà nwóc ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Can th Luçt Ddu tw cOng ngày 13 tháng 6 nám 2019; 

Can th Lu2t Xáy drng ngày 18 tháng 6 nám 2014; Lugt tha do2i, bd sung 
m5t sO diêu cüa LugtXáy dng sO 62/2 02 0/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can th Nghj ct/nh sO 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa ChInh pith V 
vic hiding dn thi hành Lut Dcu tic cOng, 

Can ci Nghj quylt s 36/NQ-HDND ngày 12/10/2021 cia Hç5i dng nhán 
dan tinh Ha Giang ye ké hogch dáu tic cOng trung hgn giai doQn 202 1-2025, tinh 
Ha Giang; 

Can cz Nghj quylt sd 21/NQ-HDND ngày 10 tháng 7 näm 2020 cüa H3i 
ddng nhân dan ti'nh ye chü tru'clng dáu tic các dc an khài cOng mó'i nám 2020, th 
dyng vOn dáu tic cOng thu?c cap tinh quán ly; 

Can ci Nghj quylt 5d 51/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nám 2020 cña Hi 
dng nhân dan tinh ye chü tr1ong du tu- các dic an khOi Cong mái nám 2021, th 
dyng v6n ddu tic cOng thuc cap tinh quán l; 

Can cz Nghj quyê't s 20/NQ-HDND ngày 16 tháng 7 näm 2021 cüa Hi 
dng nhdn dan tinh phê duyt chü tricong ddu tic các dc an khO'i cOng mo'i nãm 
2021, th dyng vOn dáu tic cOng thuç3c cap tinh quán lj 

Can cz Nghj quyt so 64/NQ-HDND ngày 03 tháng 12 näm 2021 cüa Hi 
dng nhán dan tinh v phé duyt chi tricong ddu tic các dy' an khO'i cOng m&i th 
dyng vO'n ä'áu tic cong thuc cap tinh quán l giai dogn 2021 - 2025, 

Xét Ta trInh s 57/TI'r-UBND ngày 29 tháng 6 nám 2022 cia Ly ban nhân 
dOn tinh v vic d nghj phê duyçt diu chinh chü tru-ong ddu tic 05 dw an sá dyng 
ngun vO'n dau tic cong thuc c4c  tinh quán l);,. 
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Báo cáo thdm tra s 19/B C-KTNS ngày 12 tháng 7 näm 2022 ca Ban Kinh 
té' - Ngán sách H5i dâng nhán dan tinh; j kiln tháo 1u42n cüa dgi bilu H5i ddng 
nhán dan tinh tqi Ic)) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phé duyt diu chinh chü trrnYng c1.0 tu 05 dir an, sü dimg nguôn 
vn du tti cong thuc cap tinh quãn iS' (trong do, cO 03 dw an nhOm B, 02 dr an 
nhOm C). Cu the nhir sau: 

1. Dtr?.mg tr thüy din Nho Qu 2 di ngâ ba xã Scm VT n& du?mg len M& 
504, xà Scm VT, huyn Mèo Vac  - di an nhóm B (chi tilt theo Phi lyc I). 

2. Cãi tao,  náng cp du&ng Yen BInh - Cc Pài (DT. 178), tinh Ha Giang 
(giai dotn I tü Km0 ± Km27) và xây dirng câu Ban Ngó ti Km60+600 - dir an 
nhóm B (chi tiét theo Phu 4w II). 

3. Dp dãng nuóc tao  cãnh quan trung tam thãnh ph Ha Giang - dir an 
nhóm B (chi tilt theo Phy lyc III,). 

4. Di.thng ni thj, thj trn Yen BInh, huyn Quang Binh (doin 15; du&ng ni 
doan 15 - doan 7) - du an nhóm C (chi tiêt theo Phy 4w IV). 

5. Bâo tn, ton tao  di tIch ljch sü - Van hóa c.p Qu& gia Cäng Bc Me, xã 
Yen Cuing, huyn Bc Me, tinh Ha Giang - dr an nhóm C (chi tilt theo Phu lyc V). 

Diu 2. T chfrc thirc hiên 

1. Giao Uy ban than dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt theo dung quy 
djnh cüa Lut Du tu cong và pháp 1ut lien quan. 

2. Giao Thu?mg trrc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhãn dan, 
T dai  biu Hi dng nhãn dan và các Dai  biu Hi dông nhãn dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dA di.rcic Hi dng nhãn dan tinh Ha Giang khóa XVffl, KS'  h9p 
thu Bay thông qua và có hiu lirc ké tir ngày 15 tháng 7 näm 2022.!. 

NoinhIn: 
- Uy ban Thir?mg vi Quoc hi; 
- Vn phông Quc hi, Vn phông Chmnh phil; 
- Ban Cong tác dai  biéu - UBTVQH; 
- BO Kê hoach và Dâu lit, B Tài chInh; 
- TTr. Tinhüy, HDND, UBND tinh; 
- Doãn DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tinh khOa XVffl; 
- Các sr, ban, ngãnh, t chüc xà hi cp tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành ph; 
- VP: Tinhüy, Doãn DBQH và HDND, UBND tinh; 

S S - Bao Ha Giang, Dai Phat thanh va Truyen hmh trnh; 
- Trung tam thông tin - cong báo tinh; 
- Ltru: VT, BDND 

Thào Hng So'n 



Phi lyc I 

DI)' AN: DIJ'(1NG TIi' THUY DIN NIIO QUE2DI NGA BA XA SON VI NOI 
DIf(YNG LEN MOC 504, XA SON VI, HUYN MEO VC, TIM! HA GIANG 

(Kern theo Nghj quyEt sc2ô/NQ-HDND ngày 15 tháng 7 närn 2022 
cüa Hç$i dóng nhán dan tinh Ha Giang) 

1. Quy mô du tir 

a) Quy mô dAu tu dä phê duyt: 

- Tng chiu dài khoãng 8.519,2 m; dim d&u, ti khu vrc nhà may thüy 
din Nho Qu 2; dim cui, ti Km10+850 (dwô'ng Sña IV7iè Lz di trung tarn xâ 
SoiiVi). 

- Thiêt kê theo tiêu chuân duing cp VI min nái (TCVN 4054: 2005 Dzthng 
ótó - Yêu câu thiêt Ice), có chain chithc v d dc d9c và ban kInh dix?ng cong. Các 
thông so k thu.t chü yu nhu sau: chiu rng nn dung 6,0m; chiu rng mt 
du?mg 3,5m ('chita bao gôrn ma rç3ng rnqt dw&ng trong dzthng cong); chi&u rng là 
di.thng 2 x 1 ,25m (gia cô lê nhu ket cáu mt dztông m3i ben o, 75m). 

- Xây dmg hoàn thin h thong cong trInh thoát ni.râc d9c, ngang tuyên; 
hoàn thin cOng trInh phông h và an toàn giao thông dismg b theo Quy chu.n 
Quc gia v báo hiu dithng b QCVN 41:20 19/BGTVT. 

b) Quy mô du tu sau ctiu chinh: git nguyen quy mô dà phê duyt ti Ngh 
quy& s 641NQ-HDND, phân kSr du tu thành hai giai dotn: 

- Giai dotn 1(2022 - 2025): 

+ Thirc hin du tu hoàn chinh cong tác m& n&n ththng, cong trInh thoát 
nrnc, hoàn thành cong tác bi thir&ng, GPMB và các chi phI khác cho toãn tuyên 
theo quy mô dä duçic phê duyt tai  Nghj quy& s 64/NQ-HDND. 

+ Xây drng các cong trinh thoát nuóc (cong); dào rãnh thoát njthc trên toàn 
b nn duäng dào. 

+ Xây dirng tu&ng ch.n bâo v n&n du&ng trên tuyn. 

- Giai do?n II (sau näm 2025): Du tu hoãn thin hung m1ic mt du?ing, gia 
c l và rãnhthoát nuóc dcc, hoàn thin cOng trInh phông h và an toàn giao thông 
và cOng trInh phçi trq khác, theo quy mô duqc phê duyt tai  Nghj quyêt so 64/NQ-
HDND cUa HDND tinh. 

2. Tng mfrc du tir và co' cu ngun vn du tir 

a) Tong müc du tu dã phê duyt tai  Nghj quyt s 641NQ-HDND: 
100.000.000.000 d (Mç5t tram tj dóng chán). 

Ca c.0 ngun van: Ngun vén ngân sách tinh thuc k hoach Mu tu cong 
trung han, giai don 2021 - 2025 (trong do: nguón von dáu tw trong can dOi ngán 
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sách dja phirong 10.000.000.000 dng, nguán thu tit dá'u giá quyn th dung dAt 
90.000.000.000 dong). 

b) Tong mic dâu tu cliêu chinh: 140.500.000.000 dng (M5t tram bn mwoi 
tj, nám tram friu dông chán). Trong do: 

- Giai don I (2022 - 2025): 100.000.000.000 dng tti Nghj quyt s 
36/NQ-FIDND. 

- Giai don II (sau nni 2025): 40.500.000.000 dng, ngun vn du ttx 
trong can dôi ngân sách dja ph'iwng giai don 2026 - 2030. 

3. Thôi gian, tin d thiyc hin dy an 

a) Th?iri gian, tin d dA dtrqc phê duyt: näm 2022 - 2025. 

b) Th&i gian, tin d thijc hin dir an diu chinh: nàm 2022 - 2026. 
. A A I F A A A 4. Ly do dieu chinh: bucic ltp Bao cao de xuat chu tnrcing ctau tLr, tong 

müc du lit d1r an là di1 kin, chiia co h sa khào sat thit k ci th, chi tit, dyn 
giá nguyen nhiên 4t lieu th.p hcin nhiu so v&i tii thii dim 1p  báo cáo NCKT 
dir an. Dja dim thirc hin dir an có dja hInh khó khän, phüc tp (dc5 dc dQc, d6c 
ngang tr nhiên ion, nzi cao, vc sau....), giá nguyen, nhiên vt lieu xây dirng thng 
cao ti thyi dim 1p dr an. Do 4y, sau khi kháo sat thi& k bi.râc 1p Báo cáo 
nghiên ct'ru khã thi kh& hrqng khâo sat thiêt kê theo thirc tê 1n, giá nguyen, 
nhiên v.t lieu tai th&i dim 1p tAng dt bin, dn dn tng müc du lit 1p cao 
hm so v&i tng müc d.0 tu dä duqe phé duyt. 

5. Các ni dung khác: gii nguyen theo Nghj quyt s 64tNQ-HDND ngày 
03 tháng 12 nAm 2021 cña Hi dng than dan tinh. 



Phiihidll 

DV AN: CA! T4O, NANG CALP DIf(NG YEN BINH - COC PA! 
(DT.178), TINH HA GIANG (GIAI DON I TiJ' KMO-KM27) 

vA XAY DuNG CAU BAN NGO TA! KM6O+600 

(Kern theo Nghj quyt s6c26/NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nárn 2022 
cza H3i dông nhán dan tinh Ha Giang) 

1.Quymôduttr 

1.1. Quy mô du ttr dâ phê duyt: 

- Tng chiu dài tuyn dtrmg (giai dotn 1)27 km. 

+ Dim dAu tuyn: Km0+00 (giao vri QL.279 ti Km24+350), thj tr.n Yen 
BInh, huyn Quang BInh. 

+ Dim cui tuyn: Km27+00, xA Na Chi, huyn XIn Mn. 

a) Ph.n dithng: 

- Tiêu chun thMt k: thi& k theo tiêu chun du&ng cp IV min nui 
(TCVN 4054: 2005 Du&ng ó to - Yêu cdu thiêt ké) có châm truâc mt s yu t 
nhu d dôc d9c và ban kmnh dithng cong, các chi tiêu chü yk: chiu rng nn 
du&ng 7,5m (chzra kê ma r5ng trong dw&ng cong); chiu rng mt &r?ng 5,5m. L 
thr&ng 2x1,Om (gia cO nhw ket cáu áo dwôiig 2x0,5rn). 

- Kt cAu mt dithng dir kin: cp cao Al (BTN); tâi tr9ng thi& k triic nng 
lOT, Eyc ~ 13 OMpa. 

- Xây drng hoàn tbin h théng cong trInh thoát nithc d9c, ngang tuyên; 
hoãn thin cong trinh phông h và an toàn giao thông &thng b theo Quy chun 
kr thi4t  Quc gia v báo hiu dung b QCVN 41:20 19/BGTVT. 

b) Ph câu Xây dixng mm 09 câu vinh cixu b.ng be tong cot thep và be 
tong cot thep dr ung hrc thay the cac cau cu tren tuyen ti cac ly trmh (1) 
Km5+800; (2) Km7+700; (3) Kml6+400; (4) Km17+900; (5) Km22+600; (6) 
Km25+ 150; (7) Km26+600; (8) Km28+200 và câu Bàn Ngô ti Km60+600. 

1.2. Quy mô du tu sau diu chinh: diu chinh giãm quy mô du ttr (giám 
chiu dài tuyetn dzthng): 

a) Phn dithng: tng chiu dài thi& k là 18,781 km, gm 02 don: 

- Don 1: dài 4,638 km; dim du Km0+00 giao vói QL.279 tai 
Km24+350, th trk Yen BInh, huyn Quang BInh; diem cui tti Km4+638 
(Km5+500 theo l3 trInh DT 178 cü), thj trn Yen BInh, huyn Quang BInh. 

- Doan 2: dài 14,143 km; dim du ti Km10+055 (Km12+00 theo l trinh 
DT.178 cü), xà Tan Nam, huyn Quang BInh; diem cui tai  Km24+198,17 
(Km27+00 theo lj trInh DT.178 ci), xã Na ChI, huyn XIn Man. 
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b) Phn cu: Xây drng mói 10 cu vinh cCru bng be tong c6t thép và be 
tong cot thép d rng hrc thay th các cu ci trên tuyn, gm: (1) cu Na Pio 
Km0+505,47; (2) cu Nm Tráng Km6+568,62; (3) câu Na Dat Km14+388,65; 
(4) câu Na Cho Km15+138,82; (5) cu Na En Km15+547,12; (6) cu Na Rang 
Km19+927,79; (7) cuNãm He Km22+289,38; (8) c.0 Na CM Km23+838,51; (9) 
cu Khâu L&u Km28+200; (10) cu Bàn Ngó Km60+600. 

2. 14 do diu chinh: do yk t trixçit giá ion, bin dng v giá nguyen, nhiên, 
4t lieu, mt khác mt so chInh sách, djnh müc thay dôi, dn den tng müc du tix dir 
kiên không bão dam dê th%rc hin toàn b dir an. Cat giàm chiêu dài d phü hçip vOi 
tng müc d.0 tu dã phê duyt; thiêt kê tn diing don nén, mt dithng, h thng an 
toàn giao thông, h thng thoát nixOc don tir Km5+500 - Km 12+00 (theo l trInh 
DT. 178 cü), don tuyn nay dà ducic sàa chiTra hoàn thành nàm 2021, hin tui vn can 
t&; dng thai, thit ká, xây drng b sung them 01 cu BTCT trén tuyn. 

3. Các ni dung khác: gi nguyen theo Ngh quyt s 20/NQ-I-]DND ngay 
16 tháng 7 nàm 2021 cüa Hi dOng nhãn dan tinh. 



Phi hic III 
D AN: ftP DANG NIJ'OC TAO CANU QUAN 

TRUNG TAM THANU PHO HA GIANG 

(Kern theo Nghj quyê"t sá26 /NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nám 2022 
cüa H5i dông nhán dan tinh Ha Giang) 

1.Quymôduttr 

a) Quy mô du tr dã phé duyt: 

- Xây dirng dp dâng nrcc to cânh quan trung tam thành pM Ha Giang, 
diêu tiêt mvc  nuóc bang cira van ph.ng, thng chiu rng thoát nu&c 
B=3x3 0m90m. 

- Cira van diêu tiêt có n1iim vii dâng nixâc song Lô don trung tam thành pM 
Ha Giang vào müa khô. Müa mua, cfra van m& hoàn toãn d dam bâo khâ nàng thoát 
lii vài tan suAt P=1%. Vn hành cfra van bang h thông xi lanh thüy lirc. 

- Cu ph%lc vi thi công, quãn 1 vn hành cong trInh k& hcp giao thông ni 
do trên dinh dip: nhjp dm giãn dan vth sa do (1O+3x33+1O)m, tãi tr9ng thit k 
HL93. Chiu dài câu (tInh dIn duôi rnI 127,1 m. Chiêu rng cu 1 8,Om. 

- Ekrông dn hai du cu: thi& k vâi quy mO dtr&ng pM chmnh dO thj (theo 
TCXDVN 104:2007), nên ththng rng 19,Om; phIa br phâi, thring dn dài 47,7 m 
kt ni vói QL.2; phIa bô trái, dtr&ng dn dài 47,8m và vu& dan nôi vào du&ng 
vành dai phia Nam thành phO. 

A N 
b) Quy mô dâu tu sau diêu chinh: 

- Xây dimg dp, v müa khô dâng m1rc nuóc dn cao trInh +97,5m; thp 
nh.t +96,20m; diu tiêt mirc nithc bng cüa van ph&ng, tng chiu rng thoát nuâc 
theo dja hInh lông song, dam báo thoát hi vâi tn suAt thit k. -1 

- Ctra van diu tit có nhim vii dãng n1râc sOng Lô don trung tam thãnh 
pM Ha Giang vâo müa khô. Müa mila, càa van ma hoàn toàn dê dam bâo khã nang 
thoát hi viii tn suAt P1%. Vn hành cüa van b.ng h thng xi lanh thüy 11:rc. 

- C&u quãn l 4n hãnh cong trInh kt hçip vâi giao thông ni dO dixçic xây 
drng trén dp; tim tuyn cu phü hcip vâi quy hoch giao thông chung cUa thãnh 
pM Ha Giang, ni tir Km287+645 cUa quôc 1 2 (dôi diçn ca hang xäng, ddu C'u 
Me) vói duing vành dai phIa Nam. Hot tãi xe ô tO thiêt k câu HL93, nhip dm 
giân dan dr 1mg l%rc, chiêu rng câu tôi thiêu 1 8m. 

- Duông dk hai du cu: kt ni h tMng du&ng giao thông hai ben b 
song; dix?ing dn hai du cAu thit k vài quy mô dirng phô chInh do thj (TXDVN 
104:2007); nn du&ng rng 19m; kêt ni QL.2 vth dumg vành dai phia Nam thãnh 
pM qua song Lô. 
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2. Tng muc du hr 

a) Tng mirc du tu dã phê duyt ti Nghj quyt s 51/NQ-HDND: 
228.740.000.000 dông (Hal tram hai mwcfi tam t, bay tram bay Mn mito'i 
triu dóng). 

Ngun v&1 ngãn sách Trung ung h trci và ngun vn can d& ngan sách 
dja phixcing, dir kiên ké hoch bô trI von näm 2021 - 2024 thuc ké hoach du tix 
cong trung hn giai doan  202 1-2025. 

b) Tng mire du tu di&i chinh: 299.992.000.000 dng (Hal tram chin 
mircil chin t)), chin tram chin mztcri hal triu a'ông). 

3. Co cu ngun vn và thy kin k hoch b trI vn: 

a) Giai don I (2022 - 2025): 210.000.000.000 ding, ngun vn ngãn sách 
Trung hang ho trçi và nguôn von can dôi ngân sách dja phirong thuc kê hoach 
dâu ttr cong trung hn giai don 2021 - 2025 (nám 2021, von cia bô fri ti nguôn 
can dOi ngán sách dja phu'crng 2.500.000.000 dOng; nám 2022 bO fri tir ngun vOn 
ngán sách trung ucfng 40.000.000.000 ciông. SO vOn con iqi 167.500.000.000 
a'Ong, dr /dên bO trI nám 2022-2 025 trong kê hoqch dáu tir cong trung hqn glai 
dogn 202 1-2025 cia giao tqi nghj quyêt 36/NQ-HDND cia HDND tinh). 

b) Giai don II (sau nàm 2025): 89.992.000.000 dng, ngun vn dAu tu 
trong can dôi ngãn sách dja phucmg giai don 2026 - 2030 (trong do 
18.740.000.000 clOng cia giao tqi Nghj quyêt sO 36/NQ-HDND cza HDND tz'nh). 

4. Thôi gian, tin d thirc hin thy an 

a) Th?yi gian, tin dO thirc hin dir an dâ phê duyt: näm 2021 - 2024. 

b) Thii gian, tin dO thirc hin d an diu chinh: näm 2022 - 2026. 

5. L do diu chinh: diu chinh dir an phü hqp vri diu kin giá 4t 1iu 
và giá xäng du thrc t; dam bâo yêu cu thoát lii dôi vâi hang mllc dp dãng và 
phñ hcip vâi thirc t kt ni giao thông, dng thii tang euông sir n djnh, ben 
vftng, sir diing lâu dài cho cOng trInh.. 

6. Các ni dung khác: gift nguyen theo Nghj quyt s 5 1INQ-HDND 
ngày 09 tháng 12 näm 2020 cüa HOi  ding nhãn dan tinh. 



Phii 1iic IV 
D1 AN: D1NG NQI TILL TH4 TRAN YEN BINIi, HUYN 

QUANG BIINII, (DOiN 15; DU'(1NG NOI DO3N 15- DOAN 7) 

Kern theo Nghj quyt sñ26/NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nám 2022 
cza H1 ctông nhán dan tinh Ha Giang) 

1.Tên dirán 

a) Ten d%r an dã phê duyt: Dithng ni thj, thj trn Yen BInh, huyn Quang 
BInh (dogn 15; dwàng nôi dogn 15- dogn 7 và du-ông nói dogn 7- dogn 3). 

b) Ten d an diuchinh: Du&ng ni thj, thj tr.n Yen BInh, huyn Quang 
BInh (dogn 15; dwàng nói dogn 15- dogn 7). 

2. Quy mô du tir 

a) Quy mô du tu cia phê duyt: 

- Tng chiu dài tuyn khoãng 1.119 met. 

- Tiêu chu.n thMt k TCXDVN 104:2007, duäng ph ni b; các thông s6 
k5 thu.t chü yêu nhu sau: chiêu rng nên di.thng 13,5m; chiêu rng mt du&ng 
7,5m + via he rãnh d9c 2 ben 2x3m = 13,5 met ('chita bao górn m& r5ng mt 
dztong trong du-ông cong); ban kInh cong tôi thiêu 1 Sm; kêt câu mt dithng cap 
cao A2. Thiêt kê 02 câu ban BTCT có khâu d) 6m tai  1 trInh Km0+432,60 thuc 
don 7 cli doin 15 và 1 trInh Km0+3 17,40m thuc don 7 nôi don 3. 

- Hoàn thin h thng cong trInh thoát nuâc và h thng an toàn giao thông 
du&ng b theo Quy chuân quôc gia ye báo hiu &r?mg b QCVN 
41:2019/BGTVT. 

b) Quy mô dâu tu sau diêu chinh: chiu dài, tiêu chu.n 1çS' thut theo quy mô 
cia phê duyt. Cat bO khôi hrçmg 01 câu ban BTCT có khâu d 6,0m ti 1 trinh 
Km0+317,40m thuc don 7 nôi don 3, do d cat giâm doan  7 nôi v&i don 3. 

3. L do diu chinh: diu chinh ten gçi cüa dir an cho phü hqp vi ni 
dung, quy mô dâu tu cüa dr an. 

4. Các ni dung khác: gi nguyen theo Nghj quyt s 64/NQ-H1DND ngày 
03 tháng 12 näm 2021 cüa Hi dông nhân dan tinh. 



Phii lye V 

DI) AN: BAO TON, TON TO DI TICH LCH SIT)' CANG BAC ME, 
xA YEN C1NG, IIUYEN BAC ME, TiINH HA GIANG 

Kern theo Nghj quyê't sd 0Z6 /NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nárn 2022 
cza H3i dông nhán dan tinh Ha Giang) 

1.Quymôdutir 

a) Quy mô ctu tu dã phê duyt: 

- Tu b tng th& mô rtng vüng cãrih quan ra xung quanh d bâo v và phát 
huy giá frj Di tIch. 

- Xây dirng bAi d Xe, xây mâi nhà v sinh cong cong a khu don tip; xay 
các chOi nghi chán kêt hqp djch vti giâi khát dcc theo tuyén duOng dao ngoài tu&ng 
rào Di tIch. 

- Câi to nhàbia, xây drng mt triic tm linh theo huàng nhà bia, nn ttrçrng 
dài phü diêu; h thông dtr&ng do xuyên qua khu vrc cay xanh, dc tuyên dithng 
bô trI 02 khu vrc tái hin cãnh lao dng cüa các tu binh. 

- Cài t?o  nhà trung bay; cht bó các cay và r cay barn vào ttthng Di tIch, v 
sinh be mt tixang, loai bO co dai  và dung xi; tháo dt büc tu&ng xây de len lthng 
móng ci phIa sau nhà tnrng bay; Phiic hOi 2 day nhà tarn  giam (nhà so 13) b&ng 
thép ông scm giâ tre, ben trong có mt so tuqng tü nhân bang composite. 

- Trên b& gác s 1 ct.t them 01 tixqng lInh canh; xay dirng nhà bao che cho 
nhà lam vic trung tm (nhà so 3, 4): tái hin 04 chU dê trén các din t.rmng hin 
hu; cp din chiêu sang cho nhà lam vic trung tam tir nguôn din hin CO & nhà 
tri.rng bay. 

b) Quy mô b sung, diu chinh: 

- Hng mi1c nhà tnmg bay mOi: b sung h thng tiêu am, 6p cia ri phn 
tu&ng 2 ben, tix&ng bn cay truâc nhà trung bay và phãn chân btrc phü diêu. 

- H.ng m11c nhà nghi chan: b sung thit bj ni that, thay m&i bó nn cia 
xanh xung quanh nhà. 

- Phn cng vào di tIch: b sung 2 burc cánh phong bang gch trang trI. 

- Khu virc bai d Xe: b sung d be tong ttr l dux&ng nhira len bâi d xc; d&p 
vCta ct mach  hInh 1ic lang ttthng kè tü bâi d xc len nhà trung bay. 

- B sung h théng chiu sang ngoài tr&i dc l& di cüa du&ng di chuyn tü 
bãi d xe len khu di tIch. Trng b sung cây,xanh trong khuôn viên khu di tIch và 
dc 1i di len khu di tIch. 

- Khu vrc v sinh: b sung cãi tao,  si'Ta chra 'ai nhà v sinh, thay mâi thit 
bj v sinh, h thng cp thoát nuâc khu nhà nghi chân và nhà ye sinh. 
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- Khu c bc thang dá len các di tIch: b sung bó via b&ng dá tr nhiên 
nguyen khôi ti mt so vj trI lôi len khu di tIch. 

- B& gác: diu chinh màu sc cho phü hçip vth di tIch gc d dam bão vn 
gilt ducic net kiên true ban dâu ma không ãnh htrâng den cânh quan hin trng. 

- B sung các chi phI lien quan dn ni dung tnrng bay và d h9a tnmg bay. 

2. Ting mfrc du tir 

a) Tng mirc du tu dã phé duyt tai  Ngh quyt s 21/NQ-HDND ngày 10 
tháng 7 näm 2020: 21.411.900.000 dông (Hal mwoi môt tj bôn train mwôl mç5t triu, 
chin tram nghIn dông). 

b) Tng mire du tu di&u chinh: 25.971.000.000 ding (Hai muyi ram i, 
chin tram bay mztoi môt triu dông,). 

A L .L h 3. Co cau nguon von va thy kien ke hoch bo tn von: Giai don 2021-
2025 là 19.914.000.000 dông (Von NSTW 15.00O.00a000dong, C'án dói NSDP va 

các nguôn von khác 4.914.000.000 dông). Phãn von tang them 4.559.000.000 
dông, sir diing von can dôi NSDP näm 2022. 

4. Thô'i gian, tin d thirc hin dir an: nAm 2020 - 2022. 

5. L do diu chinh: diu chinh dir ánphü hqp trong qua trmnh trin khai 
thirc hin, mt so hong mvc can diêu chinh bô sung và phát sinh dê phü hqp vâi 
diu kin thi cong thirc té và clap 1'rng nhu câu sü dyng. 

6. Các ni dung khác: gilt nguyen theo Nghj quyt s 211NQ-HDND ngày 
10 tháng 7 nAm 2020 cüa Hi dOng nhân dan tinh. 
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