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UY BAN NHAN DAN
TNH QUANG TRI

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip— Ttr do — Hanh phñc

S :6f(UBND-KT

Quáng Trf, ngày thang näm 2022

V/v b sung don tuyn thuc
dir an: Xây drng &rmg gom tir
các lôi di tr ma den thrang
ngang qua duang sat trên dja
bàn tinh Quãng Tn giai doin
2020 — 2022.

KInh g&i: Ban An toàn giao thông tinh.

Xét d nghj cüa Ban An toàn giao thông tinh tai ti trInh sé 146/TTr-BATGT
ngày 27/5/2022 v vic bô sung don tuyn thuc di an: Xây drng dithng gom tü
các 1i di tir ma dn dithng ngang qua duông st trên dja bàn tinh Quãng Trj giai
doan 2020 - 2022; dé xut cüa UBND huyn Triu Phong tai t?Y trInh s 139/TTrUBND ngày 24/5/2022; Bàn cam k& giãi phóng mt bng cüa UBND xa Triu Ai,
huyn Triu Phong và các h dan lien quan; UBND tinh có ' kin nhi.r sau:
- Thng nhAt chü tnrng b sung doan tuyn d9c di.rông st don tü khoãng
Km629+300 den khoãng Km629+980 (1 trInh dträng sat), thuOc dja phn xã Triu
Ai, huyn Triu Phong vào dir an: Xây dirng du&ng gom tr các lôi di tu ma den
dizang ngang qua &thng sat trên dja bàn tinh Quáng Trj giai dojn 2020 - 2022 nhi.r
dê nghj cüa Ban An toàn giao thông tinh và dja phuong ti các van bàn nêu trén;
dam bâo không vuçYt tong mirc dâu tix cüa dir an dã duqc phê duyt;
- Giao Ban An toàn giao thông tinh hoàn thin h s, thu tiic, t chirc thirc hin
d.0 tu cong trInh bão dam theo dung tin d vã quy djnh cüa pháp 1ut hin hành v
quàn 1 d.0 tu và xây dirng./.t
Noi n/,mn:
- Nhu trên;
- CT, PCT UBND tinh Lé Dirc Tiên;
- Các s&: Giao thông vn tái, Ké ho?ch
DAu tu, Tài chInh;
- UBND huyn Triéu Phong;
- Van phông Ban ATGT tinh;
- Liru: VT, KTH.
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