
TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHIIJ T!CH 

Hoàng Nam 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p  - Tir do - Htnh phüc 

Quáng Trj, ngàyOl thángJ nàm 2021 

- Si K hoich Va Du tu'; 
- BQL Khu Kinh tê tinh; 
- S Xây drng; 
- Si Tài nguyen và Môi trung; 
- S Van boa, The thao và Du 1ch; 
-  Sc Cong Thuang; 
- Si Nông nghip và Phát triên nông thôn; 
- UBND huyn Hurng Hóa. 

S: 5&3/UBND-VX 

V/v d xuAt du tix dix an dich 
vii hru tni Homestay va các 
djch vii an uông du ljch t?i 
huyn Hi.rang Hóa 

KInh gri: 

UBND tinh nhn duqc Ti trInh s 01/TTr-CTTNHH ngày 11/11/2021, 
kern theo 01 b ho sa cüa Cong ty TNHH Green Khe Sanh (D/c: So 36 Lê Duân, 
thj trân Khe Sanh, huyn Huàng Hóa) ye vic dê xuât dan ti.r dir an djch v11 liru 
trü Homestay và các djch vii an uông du ljch ti huyn Huóng Hóa ('Sao gl'ti kern 
t/leo). 

UBND tinh có kin nhu sau: 

Giao S& K hoch và D.0 tu' chü trI, phi hcip vói BQL Khu Kinh th tinh 
và các Sâ: Xây dimg, Tài nguyen và Môi tnrng, Van hóa, The thao và Du ljch, 
Nông nghip và Phát triên nông thôn, Cong Thiwng, các Sâ, ban ngânh lien 
quan và UBND huyn HuOng Hóa nghiên c1ru, de xuât UBND tinh trwcc ngày 
15/12/2021.!. 

No'i nhân: 
- Nhix trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cong ty TNHH Green Khe Sanh; 
- Trung tam XTDT, TMDL tinh; 
- Li.ru VT, TNT, VXT. / 



CONG TV TNHH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
GREEN KIIE SANH Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S: QL /TTr- CTTN}IH Hwóng Hóa,  ngàyU tháng 11 nãm 2021 

T1 TRINH 
yiêcxin chü trirong Dir an du tir xây dng cong trinh djch vi 

BNDTINFIQUANGTPS!1L1 trü Homestay và các djch Vi? an uông du llch 
A ztflO 

SO Kinh gui: W ban nhân dan tinh Quãng Trj 
Ngày.........,IA1J4........ 

huyêfl 
. ContJt4T-IH Green Khe Sanh co da chi ti so 36Le Duan, th tran Khe 

Hóa, tinh Quàng Trj, hot dng theo Giây chrng nhn dàng k 
ma so doanh nghip: 3200675485, cap ngày lOtháng 10 näm 2018. Cci quan cap: 
Phông Däng k3 kinh doanh - So Kê hoch va Dâu tu tinh Quãng Trj. 

Nhn thy huyn HixOng Hóa là huyn có cüa ngO hành lang kinh t Dông-
Tây dâu tiên cua tinh Quãng Trj. Là nai giao thuang cüa các thành phân kinh tê 
trong va ngoài nuOc cüng là dja bàn có nhiêu tiêm nàng lçii the khai thác ye din 
nàng hrqng va nhiêu diem tham quan du Ijch thiên nhiên, là noi có nhiêu dja danh 
ljch s1r nôi tiêng. Vi vy, trong nhung näm qua dA thu hut nhiêu doanh nghip 
trong nuOc dã va dang dâu tu xây dirng nhiêu dr an din gió. Tr do so lucing nguOi 
lao dng cüng nhu nhu câu tham quan du ljch nghi duOiig cüa du khách các ncyi tim 
den ngày cãng dOng và tucing lai HbrOng Hóa sê là mt dja bàn phát triên näng 
dng trong lTnh vrc du ljch - djch vu. Xuât phát tir igi the cüa huyn nha ma 
Khe Sanh là nai trung tam cüa huyn Hithng Hóa có diêu kin khI hu mat me 
quanh näm ti'r do thu hi'it các thu câu nghi duOng, vui chi giãi trI ngày càng cao. 

Tuy nhiên, nhCtng näm qua vic du tu cho các cci sO djch vii, du ljch, nghi 
dung trên dja bàn thj trãn chua dâu tu quy mô. 

Trên co sO do Cong ty TNHH Green Khe Sanh kInh trInh U ban nhân dan 
tinh xin chü tnrcing dâu tu dir an xây dimg cong trinh djch vv hxu trü Homestay và 
các djch vi an uông du ljch vOi các ni dung sau: 

1. Ten dir an: Djch vi nhà 0 kru trü Homestay và các djch vii an uông, 
du lich. 

2. Dja diem: KhOi 3B; khôi 4 Khe Sanh — HuOng Hóa — Quãng Trj (Sau 
chân câu Khe Sanh d9c suôi chay ye khôi 5; khOi 6). 



Noinhân: ; GREEN KHE SANH 
MDOC 

- Nhtr trén; 
-Luu:VT 

3. Din tich sfr diing dt dir kin (m2): 30.000m2 (3hecta). Bao gm 
dt di.rcic giao, dat mt nuâc, dat thuê. 

4. Miic tiêu dâu tu: Phiic v khách liru trü — Du ljch — Nghi duông. 
5. Ni dung và quy mô dr kiên dãu tir: 

Xây drng 03 ngôi nhà Homestay. 
Bài dung dxe. 
Câu di b nôi khu dr an. 
Xây dung các diem tham quan suôi, thác miâc Khe Sanh. 

- Vunhoacâycãnh. 
6. Tong vn du ttr di kiên(VND): 38.000.000.000d ( Bang chü: Ba 

mucii tam t dông chän). Nêu duçc U' ban nhân dan tinh cho phép 
tôi ducc thirc hiên du an thI: 

7. Thoi hn thyc hin dir an: Näm 2021 
A •A 8. Tien do thirc hiçn dr an: Hai nam 2022-2023 

Cong ty TNHH Green Khe Sanh chüng tôi kInh trInh U ban nhân dan tinh 
xin chü trucmg va tto diêu kin cho phép Cong ty dtrçic dâu tu thrc hin xây dirng 
dir an cong trInh nhà nghi Homestay và the djch vii an uông, du ljch. 

Trân tr9ng./. 



CONG HOA xA HOI  CHU NGHTA VIT NAM 
DcIp—Tiydo—Hnh phác 

IJE XUAT DL' AN DAU TU' 

DU'AN: 
KHU DU LICH DICH VU NHA O LU'U TRU HOMESTAY 

VA CAC DCH VU AN UONG 

IMA DIEM XD: 
Till TRAN KITE SANH, HUYN HIJONG HOA, TINH QUANG TRI 

I 

NHA DAU TIX: CONG TY TNHH GREEN KHE SANH 
Oja chi: T1JI trn Khe Sanh, huyn Htrong Hóa, tinh Quãng Trj 

Giy chfrng nhân DKKD s: 3200675485; ngày 10/10/2018 
Quãng Tr!:  Tháng 5/202 1 
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CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

Dc1p-Tirdo- Hinh phác 
oOo  

THUYET MINH 

BAO CÁO NCHIEN CIJ'U KHA Till 
Dir an: Dich vu nhà & kru trü Homestay vã các djch vii an uông du ljch 

Oja diem thi1c hiên di1 an: Kh6i 3b; Khi 4, Thj trn Khe Sanh, huyn Hiróng 
Hóa, tinh Quãng Trj (Sau chãn cu khe sanh dQc suôi chy ye khôi 5,6) 

I. cAc CAN CI5 LAP BAO CÁO NGHIEN CUU KHA THI: 

- Lut Du ti.r ngày 17 tháng 6 nãm 2020; 

- Lut Xây dmg s 50/201 4/QH 13 ngày 18/6/2014; Lu.t süa dôi bô sung 
mt so diêu cüa Lut xây dirng ngày 17 tháng 6 nàm 2020; 

- Nghj djnh so 82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 cüa ChInh phü quy djnh ye 
quán 1 khu kinh th; 

- Nghj djnh s 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt so nOi  dung ye quãn 1 chat krqng thi cOng xây dirng và bâo trI cOng trInh 
xây dirng; 

- Nghj djnh s 15/2021 TND-CP ngày 03/3/2021 cña ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt s ni dung v quán 1 dir an du ti.r xây dimg 

- Nghj djnh s 10/2021/ND-CP ngày 09/02/202 1 cüa ChInh phü ye vic 

quân 1 chi phi du tu xây dijng cong trInh; 

- Cong van sê 8909/BKHDT —PC ngày 3 1/12/2020 và Cong van so 
324/BKHDT —PC ngày 20/01/2021 ci1a B Kê hoch vã Dâu ti.r ye vic triên khai 
thi hành Luât Du tu; 

- Giy chirng nhn däng k doanh ng1îip s6: 3200675485; CAp dang k lan 

dAu ngày 10/10/2018, dàng k thay di 1n thu 3 ngày 30/5/20 19; Ca quan cap: 
PhOng Däng k kinh doanh - Sr K hoch và DAu tu Quáng Trj. 

II. THÔNG TIN CHU YEU CUA DIJ' AN: 

1. Ten Báo cáo nghiên cüu khá thi: Diy an Khu djch viii nhà & liru trá 
Homestay và các djch viii an ung du ljch 

2. CAp quyt djnh Chü trucmg du Un UBND tinh Quãng Trj 

3. Chñ dâu tu: COng ty TNHH Green Khe Sanh 

4. Tng rnüc dâu ti.r: 38,0 t' dông 

5. Quán 1 du an: Chñ dAu tu Ui thuc hiên 



6. Dan vj 1p báo cáo nghiên ciru khà thi: Cong ty cô phân WEDO 

7. Dja dim xây drng: Khi 3b; KhM 4, Thj trn Khe Sanh, huyn Hiiàng 
Hóa, tinh Quàng Trj (Sau chân câu khe sanh dpc sui chy v khi 5,6) 

8. Ngun vn du Ur: Vn gop cüa doanh nghip và vn vay thuang mai 

9. Th&i gian thrc hin dr an: Tr nàm 2021 — 2022. 

iii. sç CAN THIET DAU TIX, MVC  TIEU DAU TU' XAY DçNG CONG 
TRINH: 

1. Siy cn thit dãu tir: 
HixOng Hóa là huyn mien nüi có nhiêu dc tnrng nhti h thng nüi thng 

hung VT; song suOi, thác, ho da dng, phong phU tao  nên büc tranh dçp tho mng; 
khI hu trong lành, mat me quanh nãrn; giàu bàn sac van hóa dan tc cüa dOng 
bào Van Kiêu, Pa Kô; nhiêu di tIch ljch s1r quôc gia, yang danh quOc tê. . .tio an 
tuçmg khó phai doi vâi du khách den tham quan. Day ducc xem là diêu kin l 
trnng dê thi'jc day phát triên du ljch. Thai gian qua, huyn dã xây dirng các 
chixang trInh, dé an, kê hoach, chü trong thu hut dâu tir khai thác tiêm nàng du 
ljch. Dông thai, tao  diêu kin thun loi cho các to chirc, Ca nhân tham gia các hoat 
dng du ljch cong dông, gop phân lam phong phá các loai hInh du ljch r dja 
phuang. 

Thc hin chü tnrang phát trin du ljch thành ngành kinh t rnüi nh9n,2 
näm trâ lai  day, huyn Hixâng Hóa dã tp trung các nguOn 1irc, quyêt tarn thüc day 
ngành du ljch cüa dja phuong phát trin. Trên ca sâ tiêm näng du ljch vOn có, 
barn sat các diêu kin thirc té cüa dja phi.rang, nhi.r diêu kin ye nguôn kinh phi, co 
sâ h. tang du ljch, nhân hrc... huyn dA dé ra các giãi pháp tIch circ nhäm thng 
buOc khãc phic khó khàn, tp trung khai thác tiêm nàng, 1çi the dê phát triên 
ngành du ljch. Theo do, ti'r dâu näm 2020, huyn dã ban hành Chuung trInh hành 
dng và Ké hoch thirc hin Chuung trmnh hành dng ye phát triên du ljch thãnh 
ngành kinh t müi nhçn, trn nhIn den näm 2030. Trongdó dc bit chñ trpng den 
thim vii tang ci.rang xác tin, quãng bá và kêu gi dâu tu. Hithng Hó dã day 
manh quàng bá rng rãi trên các kênh truyên thông ye tiêm näng the manh  du ljch 
dja phirang. 

Các hoat dng giâi thiu san phm du ljch cüng duqc d.0 ttr bài bàn, nhi.r to 
chirc Phién chq vüng cao lan thir nhât näm 2020, tnmg bay và quàng bá nông san 
dc tnrng; két hqp to chüc các hoat  dng quàng bá van boa dc sac cüa dOng bào 
Van Kieu, Pa Kô nhis: Các khu trung din ye nghê dt thô cam, dan lát, am thirc, 
chai nhc cii truyên thông và hat dan ca truyen thOng, müa cong chiêng... Xây 
drng phim quãng bá ye các san phârn du ljch, net van hóa dc sac cüa dOng bào 
Van Kiêu, Pa Kô, các dja diem dp a Hithng HOa. Qua do, vaa quãng bá hInh ãnh 
mãnh dat, con ngix&i Hurng Hóa, dong thai keu gi các don vj dâu tii phát triên 
du ljch tai  dja phixang. Dn nay, bithc d.0 dã có mt so don vj den khào sat de 1p 
d an phát trin du ljch a Huâng Hóa nhu: Cong ty TNHH Xây dimg Thông Nhât 
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kháo sat tti khu sinh thai Ta Pung vOi tng mirc du tis dir kin trén 300 ti dng; 
Cong ty TNT-H-I SJ Korea kháo sat tai  Ta Dü vài mic dAu ti' dir kin 70 ti dng; 
Cong ty Co phân SClkhâo sat t?i  Hixàng Linh viii mirc dâu ti.r dir kin trên 50 ti 
dông; Cong ty Co phân dâu tu và phát triên du ljch Sa Mu Hill khào sat ti Ta 
Puông, Chênh Vênh 

Xây drng chin li.ryc phát trin du ljch lâu dài và bn vUng, huyn Huàng 
Hóa cüng dã chü trçng den vic khôi phic, ton t?o  các di tIch ljch si:r trén dja bàn. 
Riêng nãm 2020, huyn dà hoàn thành vic xây dmg Bia di tIch ljch sir Don diên 
Mi ROm — nci ra diii Chi b Dàng dâu tiên cüa huyn Hung Hóa. Dông thai, ehi 
do cc quan chuyên mon xãy dirng phuang an phiic hôi các cOng trInh phi trq 
nhàm hoàn hin quân the di tIch t?i  day. Tuyên truyên vn dng ngtthi dan a xã 
Hrang Tan t?o  sr dOng lông trong vic giái phóng m.t bang xây dijng con du&ng 
len Cao,  diem 689 — mt di tIch có nghia Ijch si quan tr9ng ti dla  phiiang. Xây 
dijng kê hoch cam moe dôi vâi các di tIch lch sfr cap tinh, trong do ru tiên các 
di tIch có tác dng den mi.tc tiêu phát triên du ljch. 

Nm bt dixc xu th phát trin du lich hin nay, rnt s Ii gia dInh trén dja 
bàn huyn Huàng Hóa dã bat dâu bat tay vào xây dirng mO hInh thI diem. Tiêu 
biêu nhix mô hinh vu&n hoa tp trung a Khóm 2 thj trân Khe Sanh dä trOng hoa 
theo müa, nhu cue hça mi, tarn giác mach, thch thào, sao nhái. . .thu hut hang 
tram du khách mi ngay. Mo hInh farmstay tai  Khóm 1 thj trân Khe Sanh cO quy 
mô gãn 7 ha, phát triên theo huàng du ljch nOng nghip sach,  hin dang dan hoàn 
thiên... Däc biêt, thai gian gân day mô hInh farmstay cüa anh Hoàng ThOng, mt 
doanh nhân ngithi Hue dirçc dâu tix khá bài bàn tai  thOn Xa Ry, xã Hrang Phüng. 
Trén din tIch han 2,5 ha dat dôi, anh quy hoch thành vithn cà phê, vi.rm cay an 
trái, vu&n hoa phong lan, hoa anh dào, hoa hOng... Dông thai, xay d%rng các mô 
hInh bungalow, mt dng nba nghi hru trü dành cho khách du ljch. 

Ben canh  nhung kt qua dtt duqc, so vai tim nàng lçii th thI du ljch a 
Huâng Hóa vn chua d.rqc khai thác thng tam. Co sa h tang phát triên du ljch 
con han  chê; các diem du ljch sinh thai chiia drqc quy hoach và khai thác ma chO 
yeu mang tInh tir phát; du ljch I jch sir, van hóa von rat dc sac nhiing vn chira 
ducic khai thác hét tiêm nãng; các san phârn du ljch mói cOn thiêu, chat li.rçng dch 
vii du ljch chija dáp irng yeu cau... 

Theo thng ké tir S Van hóa, Th thao và Du ljch Quàng Trj, trong giai 
doan 10 nãm tra iai  day (2008 - 2018), t& dt tang tnr&ng hrqng khách dn Quàng 
Trj trung bInh nàm dat  13,3%/näm, trong do, so luqng khách quôc tê tang 
10,5%/nAm; khách ni dja tang 14,6%/nam. 

So ngày hru trü cOa khách du ljch có xu hirang tang len: näm 2008 khách 
quc t lisu trO tai  Quâng Tr vào khoâng 1,25 ngày, nãrn 2010 là 1,3 và dn näm 
2018 là 1,62 ngày. Lucmg khách du ljch ni dla  tAng  manh,  chi tiêu ye ngày hru 
trO trung bInh cüa khách ni dja tuy thp han so vâi khách quc t nhung tang 

Trang 3 



dn qua trng näm (2008 là 1,18 ngày và dn 2018 cüng dt dp xi 1,31 ngày). 
NhQng nàm gn day khách du ljch quc t dn Quãng Trj tang rnanh  ye so krçng 
do gn day Quàng Trj disçic lira chçn là dim dn hp dn di vâi khách du ljch 

quc t trén hành trInh du lch DMZ và du Ijch qua cãnh trên Hành lang Kinh té 

Dông Tây vi thixo'ng hiu "Ngày an corn 3 nu&c Vit Nam - Lao - Thai Lan", du 
ljch Caravan hiên dang phát trin manh  me qua Hành lang kinh t Dông - Tây, 

trong do Quãng Trj là dim drng chân l tung. 

Tong thu tir khách du ljch cüa tinh trong nhüng nàm qua có s1r tang tnthng 
khá. Giai doan  2008 - 2018, tang tri.r0ng bInh quân v thu nhp du ljch i.ric d?.t 

trên 12,8%/näm; näm 2018 du lich chirn t trng khoãng 5,6% GRDP toân tinh. 

Cong ty TNHH Green Land là doanh nghip chuyên hoat dng trên lTnh virc 

kinh doanh và khai thác du ljch, nhân thy rang hin nay trên dja bàn thj trn Khe 

Sanh nói riêng và huyn Hiing Hóa nói chung, s lucmg khách skin và trung tam 

kinh doanh dat  tiêu chun 3 sao tth len là rt han  ch. VI vy vic du tix xây dmg 

Khách san dat chun 3 Sao kt hqp các djch v'i kinh doanh thuong mai  và vui 

choi giâi trI së dern lai  nhiu lqi Ich kinh t cho nhà du tix, tang thu ngân sách cho 

dja phuong, giái quyt vn d lao dng, nâng cao d?yi sng xã hi, gop phn tham 

gia hcip tác quc t, m& rng quan h vâi các di tác nuc ngoài dem lai  nhUng co 

hi du tix mâi cho tinh Quâng Trj. Phn du dn nàm 2025 dim Huóng Hóa tth 

thành mt trong nhUng dim dn hp dn i tinh Quáng Trj. Dn näm 2030, du ljch 

co bàn trâ thành ngành kinh t müi nhn cüa huyn, gop phn tIch circ vào qua 

trInh chuyn djch co cu kinh t, tao  buc dt phá trong phát trin kinh t — xa 

hi, phát trin du ljch cüa huyn. 

2. Miic tiêu cüa di1 an 

- Trng buâc th hoá quy hoach chung ye phát triên du ljch và dâu tu co 

s ha tng cüa huyn. 

- Tao 1p co sâ 4t chit k thut, môi tnthng kin tnic cánh quan, Co s ha 

tng dáp ing nhu c.0 nghi ngoi, giãi trI cüa nhân dan, gop phn tao  mt không 

gian mang sc thai riêng. 

- Lam co s& pháp 1 cho vic 1p di an du tu xây dirng yà quãn l xây drng, 

quán l qu dt, cãnh quan theo quy hoach duçic duyt. 

- Gop phn tao  bô rnt kin trtic cánh quan cho khu vrc thj trn Khe Sanh, 

Hu&ng Hóa 

- Giâi quyêt nhu cu vui choi, giái trI, nghi duo'ng nh&m tang cung S1rC khoé 
và nâng cao di sng tinh thn cho các tng 1&p nhân dan sau nhng ngây lam 
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vic vt vã, nht là nMng ngày he oi büc. 

- Tao them cong an vic lam cho ngisô'i lao dng, thrc hin phuong chârn" 
Nhà nithc và nhân dan cüng lam" 

- Gop phn xây dirng hoàn thin cánh quan, lam tang các san phm djch vii 
cüa khu du ljch, tang ngun thu cho ngân sách, tao  cong an vic lam n djnh thu 
nhp cho ngithi dan dja phiiang. 

LV. DIEU KIN TI)' NHIEN - xA HQI KHU VI)'C Dl)' AN: 

a. Vj trI dla  1: Khi 3b; Khi 4, Th trn Khe Sanh, huyn Hiróng Hóa, finh 
Quãng Trj (San chân can khe sanh d9c sui chy v khi 5,6), vói các mt tip 
giáp nhtr sau: 

+ PhIa Dông Bc giáp: Khu dan cii 

+ PhIa Nam giáp: Khu dan cii 

+ PhIa Dông giáp: Khu dan cii 

+ Phia Tây B&c giáp: Quc Lô 9. 

b. Dia chat: Cn cü vào tài lieu khão sat dja chit cUa cong trinh cho thy dja chit 
dt xây dirng cong trInh có nn tiiclng d& n djnh, dja t.ng Ca bàn và tinh chit ca 
l; tuy nhiên d có ca sà tinh toán, d ngh chü du ti.r cho phép khoan thäm do 
dja chat khu c dir an. 

c. D!a  hInh: Theo s lieu khão sat dja hInh do di khãi sat hin tnuOng Cong ty c 
phn WEDO cung cap, nhn thy khu dt có dja hlnh vâi sr chênh cos rt lan, rt 
thun lqi d k& hqp thi cOng tAng hm cüa khách san 

d. KhI hu thu5 van: 

Khu dAt xay dijng thuc Huyn Huàng Hóa, tinh Quâng Tn ,thuc vüng khI 
hu Bc min Trung, chia 2 müa rO ret.  Müa nAng tü tháng 3 dn tháng 8 có gió 
Tây và Tây-Nam khO nóng. Müa mlla tr tháng 8 nàm trithc den tháng 3 näm sau 
kern theo gió Dông-Bc lanh  và thithng m i.rót. DAn müa mua hay có bâo. 

- Nhit d trung bInh hang näm: 25,2°C. 

- Nhit d cao nhAt tuyt di: 39,8°C. 

- Nhit d thAp nhAt tuyt di: 9,6°C. 

- Luqng mua bInh quãn: 2.3 52 mm! nãm. 

- D m cao nhAt tuyt d6i: 92%. 

- Do Am thâp nhAt tuyt di: 30%. 

Diu kin khI hu trên là khá khc nghit cong them ânh hithng chung v 
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bin dng th?yi tit toàn cu và khu virc ngày cãng gia tang theo chiu huâng xu. 
VI 4y các giãi pháp thi& k xây dirng phâi tinh dn vic chng bâo, chng nóng, 
chng thm... d dam bâo an toàn và hn ch xung cp cong trInh. 

- V thuj van : Nixâc ngm a day khá thp và It có khâ nAng an mon kt 
cu xây drng, vi 4y kt cu ngm cüa cOng trinh không cn có bin pháp xà 1. 

A • A A - A A A e. Cac dieu kiçn ye ky thutt hi tang do th! 

* Giao thông: Vj trI khu dt tip giáp vai &thng Quc L 9 nên rt thun 
tin cho vic xây dijng. 

* Thông tin lien lgc: Xây mói. 

* Ngun din: Xây mói. 

* Ngun nzthc: Sir dicing ngun nuâc may dã có. 
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V. VI  TRi xAY DUNG, DIN TICH S1 DUNG  DAT, QUY MO, LOI, 

cAp CONG TRINH VA H!NH THUC DAU TU' XAY DffNG: 

1. Vj trI xây dirng: Khôi 3b; Khti 4, Thj trn Khe Sanh, huyn Hlthng 
Hóa, tinh Quãng Tn (Sau chân cu khe sanh dQc sui chy v khi 5,6) 

2. Din tIch su diing dat: Khoãng 17.184 m2 (Trong do dt mt nirrc là 
suôi Khe sanh có diên tIch 5.199m2). 

3. Hmnh thuc dâu tur xây dy'ng: Xây drng. 

4. Loui, cap cong trInh: cong trInh Dan ding, cap III. 

5. Quy mô dir an: 

6. * Phãn khu tip giáp dur&ng QL9: Xãy mó'i khi nhà 2 tang nôi và 2 
tng ban ham, h thông dir&ng giao thông, bão do xe 

7. * Phãn khu di din: Xây mói nhà hang tic ctrO'i 2 tng; quán cà phê 
1 tang, h thông thrô'ng giao thOng, bão do xe 

8. * Khu khe suôi và 2 day dt yen suôi: Sü' ding mt nu*c lam chü 
A A A A S S A 

de chinh, phan tran xay diyng cau virt suoi theo hunh lu'qn vom de tuo diem 
nhãn Va IIÔI 2 tiêu khu cüa diy an; Phãn dat 2 ben durqc sü' dting dê xây 
diyng các nhà hang yen suôi, chôi nghi và quán giãi khát. 
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VI. GIAI PHAP THIET iE vA CAC THÔNG SO KY THUJT DIEU 
CH!NH: 

a. Nhà hang 2 tng nôi +2 tng ban hm: 

Di.rçc thit k dc trung kin trüc theo hInh bat giác, vi các giái pháp thit 

kt nhi.r sau: 

Móng cc nhi be tong ct thép M350#; h khung ct darn ging d bang 

BTCT toàn khi cp d bn B20 (M250#), tir?mg xây bao che b&ng gch, nM lát 

gach, h thng mái lçip ton trén h xà g thép hop;  cong trInh có h thng chiêu 

sang, cp thoát nithc, thông gió hoàn chinh. 

* H thông chông set: 

B trI h thng thu set và ct lQc set 1p d.t tai  mái nhà cüa Trung tam hi 

thão- Tic cuói và van phông cho thuê cao 10 tng, vi ban kInh bâo v cp II 

(R120m); Kim thu set dugc kirn tra dông set 200KA (10/350us) duçc lam bang 

thép không gi d.t trên trii di bang Inox cao Sm, day dn set bang dng tit din 

70mrn2, b trI bâi tiêp dia viii các c9c tip dja bang thép ma dông D16. 

* H thEng cp nu'&c, thoát nuóc: 

- H thng cp nuóc duçc dâu nôi vfi dumg ông cap ni.rc chung cüa di.thng 
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Ba Triu dã có bng ng nhira FIDPE D63; D50, !&p dt men theo Cu be tong cüa 
dir an qua tram  xr 1 sau do cp nithc cho cong trInh bang dixng ng HDPE D60; 
D40;D21 

- Toân b nuâc mt duqc gom và thu v misoiig nuc chung sau do cháy ye 
B xü 1 nizâc bang mucmg kin xây 

• A 

Hç thong PCCC tong niit bang. 

Ngoài th thng PCCC cho cong trmnh riêng lè, Mt bang tng th cong trInh 
duçic b trI 12 tri,i 1 hong tip nuâc chia cháy và B chüa nithc phOng cháy có 
dung tIch 1 50m3  dixçic träi dài theo khu virc cüa dir an, Không gian nhà ch?, b fri 
các hp dirng bInh cIru bOa và bang tiêu 1nh chth cháy dng b. 

A AA b. Cau be tong virqt sum: 

Duqc thit k d tao  dim nhn dng th&i ni 2 tiu khu dr an 1?i  vO'i nhau 

tao thành I khi d%r an thng nht dng b. 

Các giâi pháp kt cu: Móng cçc nhi be tong c& thép M350#; h khung 
ct dm ging d bng BTCT toàn khi cp d bn B20 (M250#), tuông xây bao 
che bang gch, nn lát gch, h thng mái lçip ton trén h xà g thép hop;  cong 
trInh có h thng chiu sang, cp thoát nix9c, thông gió hoàn chinh. 

c. Nhà hang yen sui: Duçic xây drng 01 tAng, din tIch chim dAt 
60m2/cái, vi các giâi pháp thit kt nhu sau: 

Móng ct dAm ging d bang BTCT toàn khi cAp d bn B20 (M250#), 

tithng xay bao che b&ng gch, nn lát gch, h thng mái lqp ngOi trén h xà g 
thép hop;  cOng trInh có h thng chiu sang, cAp thoát rnthc, thông gió hoàn 
chinh. 

d Xy drng Bãi d xc và Trung tam don tip: 

Xây dmg Nhà don tip 1 tAng và san bâi d xe v&i các giâi pháp thit kt 
nhu sau: 

Móng ct dAm gi&ng d bng BTCT toàn khi cAp dO bn B20 (M250#), 
ttthng xây bao che bang gch, nn lát gch, h thng mái lcip ngói trén h xà g 

thép hop;  cong trInh cO h thng chiu sang, cAp thoát nuâc, thông gió hoàn 
chinh. 
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VII. DANH GIA TAC BONG MO! TRIXONG, PHONG CHONG CHAY 
NO: 

1. Phtm vi nghiên cuu và quy trinh quy phim áp di.ng: 

Pham vi nghiên ciru: Các khu vuc chju tác dng triic tiêp và các vüng lan 
cn chju tác dng gián tip cüa dir an. 

H thing quy trInh, quy phm áp diing: 

Can cu Lust Báo v môi tnr6ng ngày 23/6/20 14; 

Can cü Nghj djnh sé, 18/2015/ND-CP ngày 14/02/20 15 cüa Chinh phü quy 

djnh v quy hoch bão v môi trumg, dánh giá môi tnr?rng chin hiçic, dánh giá 

tác dng môi tril&ng, k hoach  bão v môi truing; 

Can cü Nghj djnh s 40/2019/N0-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü quy 

djnh v sCra di, b sung môt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi tiêt, huàng 

din thi hành Lut Bâo v môi trung; 

Can ctr Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cüa Bô Tài 

nguyen và Môi trlIng Quy djnh chi tit thi hành rnt s diu cüa Nghj djnh so 
40/2019/ND-CP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phü; 

B tiêu chun Nba rnró'c Vit Nam v môi truông näm 2015. 

Thông tii sO 27/2015/TT-BKHCNMT ngày 29/5/2015 cüa B Khoa h9c 

Cong ngh Môi trithng v dánh giá môi tnr?mg chiên krgc, dánh giá tác dng môi 

trLrtmg, cam kt bâo v môi trithng. 

Quyêt djnh s 22/2006/QD-BTNMT ngày 18/12/2006 V/v bt buc áp 

diing các tiêu chun Vit Nam v môi trueing. 

Quy trmnh dánh giá tác dng rnôi truông khi 1p dir an khà thi và thit k 

xay drng các cong trInh giao thông 22TCN 242-98 cüa B GTVT. 

2. Dir báo và dánh giá tác dng môi tru*ng: 

2.1. Tác dng den dja chat cong trInh: 

- Dja diem thirc hin Dis an nãrn trong khu virc dôi nüi d sâu rnirc nir&c 

ngm khá cao. NhIn chung dja hInh có cu tao  dja cht twmg dM n djnh. 

- Mat bang dir an là khu virc dan cu sng n djnh nén vn darn bào cho d 

n djnh cüa dithng và các cong trInh. 

- Các cong trInh xây dmg trong khu dir an gm: h thng cong trInh co s& 

ha tAng (giao thông, thoát nuc, cp din và din chiu sang, ...); Cong trInh nhà a 
dan ding thp tAng (chü yu hO gia dInh và các khu djch vii kinh doanh nhó lé), 
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các nhà hang vi quy mô nhó nén mirc d ãnh hràng cüa vic xây dimg cong 
trInh dn môi tnr?mg dja cht khu virc là không dáng k. 

- Nhu 4y, khá näng tác dng lieu circ cia vic xây dirng dir an den dja chat 

cOng trInh cüa khu virc là It xây ra, khã näng siit !iin, bin dtng cüa cong trInh khi 

do së phi thuc vào yu t& Cht krqng cüa nn móng cOng trInh. 

- Trong qua trInh thirc hin dr an, phái dam bào v khM h.rçmg và cht 

hrcng san 1p hoàn trã mt bang, trucc khi xây drng cAn thi:r chAt h.rçmg nn cOa 

cong trInh. Nn móng cOa cong trInh phài duçc tInh toán và thit k dira trên sir 

can di giIa khà näng chju tãi cOa nn dja chAt và tâi tr9ng cong trInh. 

- Trong qua trInh sir dung cOng trInh cAn có bin pháp theo dOi sir Iiin siit 

bin dng cUa cong trInh d có cac bin pháp phông chng kjp thi và thIch hcip. 

2.2. Tác dng den môi truo'ng không khI và tiêng on: 

- Nguôn gay ô nhim không khI a giai don nay gm 3 ngun chInh do: 

+ Hoat dng giao thông vn chuyn vt lieu gay biii cao: dat, dá, gich... 

+ Ho?t dtng cOa các may móc thit bj xây lAp gay ô nhirn mOi tnrng 
không khI: Bii, các khi hiu ii'rng nhà kinh... 

+ Hot dng cüa các cOng nhân trên cOng tnrO'ng và các hoit dng khác 

cUng gay ô nhiêrn rnOi tnrng không khI. 

2.3. Tác dng dn con ngu*i: 

+ Bii khói và ting n sinh ra trong cong doan  thi cOng së có tác hai  den 

sue khoê cüa cong nhân và cong ding dan cu nhi.r gay ra mct s bnh dc tnmg 

nhu: Biii phi, gay tn thuang da, và gay bnh a dung tiêu hoá nhung khu vçrc 

dr an xa các khu dan cu hin tai  nén tác dng là không dáng k: 

- Du báo rác thai: 

+ ChAt thai xây dirng: 

- Day là 1uçmg chAt thai rAn phát sinh chü yu tai  giai don nay, thành phAn 

chinh là: HO, gch, dAt, cat, g, day là '°aj  chAt thai rAn khOng dc hai.  Luqng 

chAt thai nay phii thuc vào nhiu yu t nhung chü yu là cong tác quãn 1 ti 

cOng truRng. 

+ ChAt thai rAn sinh hoat: 

La nguôn chat thai tr hoat  dng cüa các cOng nhân lam vic t?i  cOng 

tnthng, nu không duçic thu gom,quàn 1," ngun chAt thai nay cüng gay nhng ành 

hithng khOng nhO dn cành quan khu vurc cong trInh và m5 quan khu vurc. 
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3. Bin pháp khäc phc, giãm thiéu tác dng tiêu crc den môi trirong: 

3.1. Bin pháp k thut bão v môi trwô'ng nur&c: 

- D giâm thiu tác dng tiêu circ ctn môi tru&ng ntiâc cn có bin pháp 
thu gom và x1r l nuóc thai phü hcrp. 

3.2. Bin pháp k5 thut không ch tiêng on và ô nhiêm không khI: 

- Giái pháp hthi hiu nht là b trI h thng cay xanh hçip l. Tang ci.thng 
h thng cay xanh và da dng boa chüng loai cay dê to cãnh quan và bong mat. 

3.3. Bin pháp thu gom và xfr 1 chat thai ran: 

- Thirc hin thu gom rác ttp trung ti các vi tn theo chi djnh, dn gii quy 

djnh di v sinh môi tnr&ng sè dn thu gom d dua dn khu xir l chung cüa toàn 

khu. 

4. Dánh giá tác dng môi truông khi dir an di vào hoit dng: 

Vci tInh chit là khách sn, s ngi.thi tp trung không cao tuy nhiên trong 
hot dng thix?'ing ngày, các tác dng tâi môi tnthng xung quanh cüng sâu sac han 
so vài các khu do thj khác. Các tác dng chInh có th nhn biêt nhu: 

- Cht thai sinh hoat: 

Khi krçing chit thai phát sinh theo du ngui cao han so vi các khu dan 
cu xung quanh. Mt d dan s cao do tp trung du khách dn trn bin. cho nén 
khOi iuqng chat thai rtn sinh hoat tang len. Thành phân ch.t thai rn së chüa 
nhiêu chit hthi Co (ngun gc tt'r thrc an thüa cüa du khách). Ben canh  do là si,r 
gia tang khM luçmg bao bi nhu: tüi nilon, vO ion nuâc, giây cac Ioai. 

- N,thc thai sinh ho it: 

Sir tp trung khách nghi duàng dn dn vic gia tang nhu cu sir ding nuóc 
và tat yu dn tOi khM li.rçmg nithc thai phát sinh lin hom Ham lixqng các chat ô 
nhim trong nuâc thai cQng cao han so vi nuóc thai cOa các khu dan cu xung 
quanh. 

Sr tp tnung du khách gay ânh hu&ng nht djnh tói môi tru?lng xã hi, do là 
sir phrc tp boa vAn d an ninh trt tir, thay di tp quán cUa cu dan dja phucmg, 
mt sO tê nan xã hôi có diu kiên hInh thành. 

* Các giãi pháp giãm thiêu tác dng môi tru*ng: 

- Di vâi chAt thai rAn sinh hot: Se xây dirng h tMng thu gorn chAt thai 
hoàn chinh, hot dng thu?yng xuyên, lien tic, báo dam không dê ton d9ng chat 
thai trong khu djch vii. LAp dt h thng thüng rác cong cong ket hçp vâi tuyên 
truyn, huàng dn du khách giü gn v sinh môi trtl&ng. Thành 1p di v sinh 
môi trumg dê thu gom và vn chuyén chAt thai sinh hot trong khu djch vi1 v bâi 
rác tp trung cüa huyn (tai vi trI dã duçic qui hoich, không nam trong phm vi dr 
an). 
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- Chit thai rn cn dixqc phán 1oii tai  ngun thành cht thai rn vô Ca (giy, 
thus' tinh...) và chat thai ran hIhi Ca. Cht thai rn vô ca cn dixcrc thu gom, tái 
ché dé giâm tâi cho các bãi chôn 1p. Chit thai rn h'u ca dizcc duxa dn bãi chôn 
lap chung dê xir l. 

- Ban kInh phiic viii cüa mt thñng thu gom cht thai rn là 50m, các thüng 
thu gom chat thai ran duçrc dt & các vj trI thun tin, d nhIn thy d9c theo tuyên 
diring. Thành 1p  di quân 1 môi truông thu d9n hang ngày chat thai ran nay 
cüng vói rác quét du&ng. 

Chat thai rn duçc thu gom vào th?yi gian nht djnh và thIch hcp trong ngày 
dé không ânh hu&ng den khách du ljch và m5 quan toàn khu. 

Di vâi nil&c thai: d dam bão sii thông thoát cüa h thng tiêu thoát nithc, 
có bin pháp tách 19c chat thai rn ra khôi rãnh thoát ni.râc thai b&ng các h thng 
luâi chin rác, 

Tuy nhiên khi dr an di vào sü diing, ânh hu&ng lan nht dn môi tnrorng do 
là dem lai sr song sôi dng cho khu vrc, tao  nên cãnh quan kin trUc dçp vã gop 
phn vào vic nâng cao giá frj môi tnthng song. 

Quan tr9ng tht là h sinh thai dt rCrng và bin trong khu vrc không bj bin 
di nhiu do vic thit k dã giU lai hu ht rimg phi lao và chi khai thác biên vào 
mic dIch tm bin, không khai thác vào miic dIch khác nhtr dãnh bt thu, hâi san và 
kinh t bin khác. .tâi nguyen dt drçic bâo toàn và phiic v11 t& diu kin sinh hoat 
nghi ngoi cho nhân dan trong tinh và du khách trong, ngoài nu&c. 

Các hoat dng vui chai giâi trI, các khu djch vii thizang mai  chü yu duçic 
nm ln trong các khu cay xanh và quy mO nhô lé, dông th&i xa các khu dan cu 
nên không tác dng nhiu v am thanh, khói ,bii... den môi tnr&ng khu vrc. 

Kt lun: Vn d tác dng mOi trumg và sinh thai cüa dir an có yu th tIch 
circ khi dr an 4n hành khai thác nhiu horn các yêu tO tiêu circ nay sinh. Vic xây 
drng cong v&i sr tác dng t&i môi tnthng ye mt tiêu crc theo phãn tIch & trên 
chi & mrc d nhO, các giai pháp d giâm thiu tác dng dua ra don giân và có tInh 
khâ thi. NhIn tng th& vic xay d%rng dir an dizçic xem là cO tác dng tIch cisc dôi 
v&i kinh t, xa hi, khOng gay ra tác dng tiêu crc lan nào trong giai don thi 
cong và khai thác mt khi dã áp diing các bin pháp kiêm soát nhäm giâm thiêu 
tác dng. 

Do do v mt tác dng cOa dir an dn mOi trthng xung quanh là khâ thi. 

D dam bào tuân thu các quy djnh v môi tnthng, Chü du tu cn phái có 
dánh giá cii th thông qua dan vj ti.r v.n dê lap báo cáo dánh giá tác dng mOi 
tnthng trInh cp thm quyn thm djnh và phê duyt dê có cor s& haotj dng. 

5. Phông, chng cháy n: 
- Cong tru&ng thi cOng bao gm các thit bj xc may, 0 to 4n chuyn vâ lan 

trai cong nhân do do cOng tác phông, chng cháy no dé nghj dan vj thi cong hêt 
sirc quan tam; Phài trang cp thit bj phOng chng, cháy n cho dOi ngü xe may và 
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ncii a cüa can b CNV huâng dn mçi ngtthi each phông chng cháy no. 

- Phãi triêt d tuân thu theo các quy djnh v phOng hoâ chông set, báo v môi 
tnrô'ng an toàn lao dng ma Nhà nithc dã ban hành. 

- O nhü'ng ncii có th xày ra darn cháy, phâi Co sn ding cii chta cháy, thüng 
dimg cat, bInh b9t dp lüa, b nuóc và các li ra phi. 

- Triiâc khi thi cong phái dt biM báo cOng tnthng, biên h?n  chê tôc d xc 
dâu vâ don cuoi duang thi công, b tn nguai và bang hithng dn ththng tránh 
cho các loi phixang tin giao thông trôn dithng quy djnh so d di chuyên cOa xe 
4n chuyên dá xe phun nhira. 

- Trwc mi ca lam vic phãi kirn tra tt cã các may moe thit bj thi cong. 

- Phãi có phucmg tin y tê dé sci ci.ru dc bit là so ciru khi bj bong. 

- Khi thi cOng xong phãi d9n dep, không d nhira, dá 1p cng rãnh, roi vãi 
trên lê dtring. Không d nhra dInh barn vào cOng trInh, cay ci yen dithng. 

6. Rà phá born mIn, vt lieu no: 

7. Cong trInh nim trong khu dan cir da có và hoit dng nên không phãi 
tiên hành rà phá born mIn hoc vt lieu no. 

VIII. PHIJONG AN BOI THUO'NG GPMB VA TA! D!NH  CU': 
Cong trInh nm trong khuôn viên dr an dã cO và cp giây chirng nhn quyên 

sa hu dat nên không tiên hành GPMB. 

IX. TONG MU'C DAU TU xA DU'NG CONG TR1NH VA C CAU 
NGUON VON: 

1. Các can cu 1p dir toán: 
- Khôi hrcing xây lap theo hO so thiêt kê co sa. 

- Phuong pháp 1p dij toán, cci sa d xác djnh cac khoãn mic chi phi theo 

quy djnh tai  S 10/2021/ND-CP ngày 09/02/2019 v quân 1 chi phi du liT Xây 

dirng; Thông ur s 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cfa B Xây dirng huang 

dn xác djnh và quân l chi phi du tu xay di.rng; Thông tu s 209/201 6/TT-BTC, 

s 210/2016/TT-BTC ngây 10/11/20 16 cOa B Tài chInh v vic quy djnh mac 

thu, ch d thu, np, quán l và sa d%ing phi thm djnh dir an du lii xây dirng, 

thi& k ccr sa, thit k k thut, dir toán xây dmg. 

- V Djnh mac: Ap diing cac B dinh müc ban hãnh kern theo Thông tu s 

10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cUa B Xây dig ye vic ban hành djnh mac 

xây dirng. Thông tu s 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cüa B Xây dirng 

hixOng dn xác djnh chi phi quãn l dir an và tu vn du tu xây dng. 
- V Don giá: Thirc hin theo b don giá nhân công, giá ca may, thit bj thi 

cOng hin hành do UBND Tinh Thaa Thiên Hu ban hành 

2. Chi phi so' b lien quan trong qua trInh thi1c hin 
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- Theo Nghj djnh 10/20211ND-CP ngày 09/02/2019 cüa ChInh phü v vic 
quân 1 chi phi dâu tu xay dmg, 

- Can cü Quyét djnh s 44/QD-BXD ngày 12/10/20 18 cña B Xây dimg v 
vic Cong b Suit vn du tu xay dirng cong trinh và giá xây drng tng hqp b 
phn kt cu cong trmnh näm 2018; 

- Can cü Thông tu sé 02/2020/TT-BXD cüa Bô Xây drng: Süa dôi, bô sung 
mt s diu cüa 4 thông tu lien quan dn quãn 1 chi phi du tis xây dmg 

- Tng müc du tu bao gm: 

. Chi phi xây duyng 

- Chi phi xây dmg các cong trinh, hang mitc cong trInh, xây dirng cOng 
trInh ttm, cong trInh phii trçl ph%ic vi thi cong. 

- Trong chi phi xây dirng bao gm: Chi phi trrc tip, chi phi chung, thu nhp 
chju thud tInh trithc, thug giá trj gia tang (trong chi phi xây dirng không có chi phi 
trirc tip khác và chi phi xây dirng nhà tim tti hin tru&ng d a và diêu hành thi 
cOng). 

. Chi phi thiêt bj. Bao gm: 

- Chi phi mua sm bàn gh 

- Chi phi mua sm thit bj cOng trInh và thi& bj cong ngh; 

- Chi phi 1p dat, thI nghim, hiu chinh; chi phi 4n chuyn, bão him; thu 
và các l°ai  phi, chi phi lien quan khác; 

. Chi phi quãn 1 dir an 

- Gm các chi phi d t chüc thrc hin các cong vic quân I dr an tr giai 
doan chun bj di? an, thl?c hin dr an và kt thüc xây dirng dira cong trInh cüa dij 
an vào khai thác sü diing; 

. Chi phi tir vn du tir xây dijng. Bao gôm: 

- Chi phi tu vn khâo sat; l.p quy hoach; l.p Báo cáo kinh t k5 thut xây 
d1ng cong trInh; 

- Chi phi tu vn giám sat xây d1ng cOng trInh và các chi phI tu vn khác lien 
quan; 

'. Chi phi khác. Bao gOm: 

- Chi phi kim toán, chi phi thni tra phê duyt quyêt toán. 

- Chi phi hang mic chung. 

+ Chi phi xây drng nhà tm d a và diu hành thi cong ti hin tnrmg; 

+ Chi phi di chuyn thit bj thi cong và ll?c  lucmg lao dng dn và ra khOi 
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cong truYng; 

+ Chi phi an toàn lao dng; 

+ Chi phi bâo dam an toàn giao thông phiic viii thi cOng (nu có); 

+ Chi phi bâo v môi tnr&ng cho ngu1i lao dng trên cong tnring và môi 
tnràrng xung quanh; 

+ Chi phi hoàn trã mt bang và ha tang k5 thut do bj ánh hithng khi thi cong 
cong trInh (nu có); 

+ Chi phi thI nghim 4t lieu cüa nhà thu và rnt s chi phi có lien quan 
khác lien quan dn cong trinh, 

. Chi phi dir phông. Bao gm: 

- Chi phi dtphông cho khdi htçxngphát sinh và trwcrt giá. 

- Chi phi dir phOng cho cOng vic phát sinh dixçic xác djnh bang t 1 phn 
tram (%) cüa tng các thành phin chi phi. 

- Chi phi dir phOng cho yu t truçit giá duçc xác djnh trén c sà d dài thtii 
gian thirc hin dir an, k hoich b fri vn và chi s giá xây dirng hang nàm phü 
hçip vâi loai  cong trInh xây d%rng có tInh dn các khà näng bin dng giá trong 
nithc và qu& t& 

2. Tng mfrc du tir: 38.000.000.000 YND (Bang chil': Ba mu'o'i tam t5 
dng) 

X. DANH GIA HIU QUA KINII TE - XA HO! CUA DU' AN: 

1. Dánh giá hiu qua v mt Kinh t - Xã hi 

Di vâi dl? an du tr khi di vào hoat dng, lçii Ich kinh t xà hi ma di,r an 
mangii là rt kn, nhu: 

+ Gop phn thüc d.y qua trInh phát trin kinh t xA hi cUa dja phucmg. 

+ Gia tang t' tr9ng phát trin djch vi du ljch cüa Tinh 

+ Tao cOng an vic lam, nâng cao thu nhp và cãi thin di sang cüa nglxi 
lao dng tai  dja phumg. 

+ Mic tiêu cüa dr an là phü hçip vói miic tiêu phát trin kinh t xã hi. 

+ Dr an di vào hoat dng dóng gop vào ngân sách dja phuing mt khoãn 
dáng k tr các ngun thu thu& sir diing dat, thug thu nhp doanh nghip, thu giá 
trj gia tang, thu tiêu th dc bit và các ngun thu khác. 

A •A 9 9 F 

2. Phan tich hiçu qua kinh te (xem bang trnh) 

XI. TO CHIfC THVC HIN, xE HOJLCH LIlA CHQN NHA TIIAU, 
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NGUON VON THUC HIEN: 

1. To chác thic hiên: 

- Ca quan phê duyt dir an: Cong ty TNI-IH Green Khe Sanh. 

- Chü dâu ti!: Cong ty TNHH Green Khe Sanh. 

- Ca quan quãn 1 dr an: Chü dâu tis ti,r thirc hin. 

- Dan vj 1p báo cáo NCKT: Cong ty c phn WEDO. 

2. Kê hoach Iua chon nhà thu: 

Thirc hin theo Lu.t du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghj 
djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành 
môt s diu cüa Luât Du thu v liia chon nhâ thâu. 

3. Nguôn von thc hin: Vn gop cüa doanh nghip và von vay thtro'ng 
mi 

XII. THO'I GIAN THçC HIN & PHIJ'O1G AN QUAN LY KHAI THAC: 

1. Thoi gian thyc hin dl) an: Tu näm 2021 den 2022. 

2. Dir kiên tiên d to chirc triên khai thiyc hiên: 

- Qáy II- III 2021: Chun bj dir an và phê duyt báo cáo NCKT, gôm: 

+ Lip,  thm djnh, phê duyt Báo cáo d xu.t chü truang du lir; 

+ Lip, th.m djnh báo cáo dánli giá tác dng môi trueing; 

+ Khão sat, 1p Báo cáo nghiên cIru khã thi; 

+ Thâm djnh, phê duyt Báo cáo nghiên ciru khã thi. 

- Qiy IV - 2021: Triên khai thirc hin dir an, gôm: 

+ Khão sat và 1p  thit k bàn ye thi công; 

+ Thâm djnh, phê duyt thit k bàn ye thi công; 

+ Thirc hin cong tác dâu thâu xây lap; 

+ Trin khai thi cong các hçp phân; 

+ Hoàn thành toàn b cOng trInh ngày: 3 1/12/2022 và bàn giao dir an dua 
vào sir diing. 

VIII. KET LUiN KIEN NGH!: 

- Vic d.0 tu xay dirng Khách san  Green Land là ht sirc can thi&, các diêu 

kin v pháp 1 d 1p thu tic chu.n bj du tu dã hi du. Giái pháp thit k k 

thut xây dmg cong trInh tuân thu các quy chuân, tiêu chuân Nba nuc ye xây 

dmg; có tng m1rc du tu tuang duong nhthig cOng trInh cñng cap, cüng quy mO 
Tir nhung lun cir do cho thy vic du tu cãi tao  süa chra cong trInh là khà thi. 

- KInh d nghj Chü d.0 tu xem xét, trInh cap có thâm quyên thâm djnh Báo 

cáo nay dê dan vj tu vn có ca so tin hành các buOc tip theo. 
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ClAM DOC 

Nguyen Bão Toãn 
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LEN 

GHI CHU GHI CHU:  

KHÔI NHA HANG 

® BUNGALOW 

® KH61 NHA HANG iiC cuôi 

® CAUTREO 

su6i TV NHIEN (MAT NUOC) 

® KHÔI cA PHE GIAI KHAT 

0 SAN BAPOOXE 

® SAN WON 

® OIJONG BE TONG 01 DO 

• j•i'•  RANHGIOIQUYHOCH 

A T6NG DlN ItCH DAT QUY HOACH 17184 m2 SÔTANG 
1 KHÔINHAHANG 1910 m2 3 
2 BUNGALOW 588 m2 2 
3 Kl-fl5I NHAHANGTItCCU'( 1500 m2 3 
4 cAu TREO 178 m2 

5 SUOITl,fNHlN(MATNlI(1C) 5199 m2 
6 KHOI CA PH, GIAI KHAT 300 m2 1 
7 sAN BAIDóXE 1000 r2 

8 SAN VUON 5849 m2 
9 OIJONGBTONG 660 m2 
B MATOO XAY DuNG 25.01 % 

TRONGOÔ DIN IICH oi oA CÔ: 1.823M2 

SCIA oóu 

cn oAu RI 

I4 

CUTK~ 

(TKE.TKEF(N 

TEN BAN yE 

02/2020 

NGAY xAc NHAN 

CONG TTIINR 

CONG TY C1 PHN 

WEDO 

G D6C 

XT t PIIJOC TTCTNG 

KT: 01 

sO BAN yE 

CONG TYThHH GREEN KHESANH 

DICHVU NHAOLU1JTRU 

VA CAC D!CH \JAN UóNG DU L!CH 

(TA TS4T TI fl WH( Tb&( Q(JAJAQ TA 

DOmIETKE 

Só:T2OTON THAITTIJV6T. IA (SONG HA. QUAJG TNt 

TR/MOCN(T 053SHSN889 (7?14.O2A555 

Email: wedoquangtii@yahoo.com.vn  

(ISLE (TC (SONG 

(IS. NGUYN lINiNG NG(-dA 

caJAN LV K TH(JAT 

K(T OMAG J6C TlT 

MAT BANG TNG 

HO SO THIT tKE BAN VE THI CONG 

HOAN THANH 

MT BANG TONG THE  
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