
QUOC HQI CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

Nghj quyt s6: 44120221QH15 

NGHJ QUYET 

V chü triro'ng dãu hr Dir an xây dirng cong trInh dtrông b cao tc 
Bàc - Nam phIa Bong giai doin 2021 - 2025 

QUOC HQI 

Cän ci Hiën pháp ntthc C5ng hôa xd h5i chz nghia Viêt Nam, 

can ci Lut Du tic cOng sO' 39/2019/QHJ4 dâ du'ctc tha ddi, bd sung m3t 
sO diêu theo Luát sO 64/2020/QfJJ4 và Luát sO 72/2020/QHI4, 

Cáncz' Nghj quyê't so' 29/2021/QHJ5 ngày 28 tháng 7 nám 2021 cüa Quc 
h3i ye Ké hogch dáu tic cOng trung hgn giai doan 2021 - 2025, 

Sau khi xem xét T& frInh sO' 568/7Tr-c'P ngày 21 tháng 12 nàm 2021 ca 
ChInh phi, Báo cáo thám tra sO 602/BC-UBKT15 ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
cza Uy ban Kinh té cz.a Quôc h5i, Báo cáo sO 105/BC-UBTVQHJ5 ngày 11 
tháng 01 nãm 2022 cia Uy ban Thw&ng vy Quoc hi giái trInh, tiêp thu, chinh l 
dr tháo Nghi quyêt ye chü trurfng dáu tic Dc an xáy c4mg  cOng trinh du'O'ng b cao 
tOc Bàc - Nam phIa DOng giai dogn 2021 - 2025, các tài lieu lien quan và j kiên 
cia các vj dai biêu QuOc hói; 

QUVET NGHJ: 
Diu 1 

Quy& djnh chü tnrng du tu Dr an xây dirng cong trinh dung b cao toe 
Bäc - Nam phIa Dông giai don 2021 - 2025 (sau day gi là Dr an), gôm các 
doan tir Bâi Vot (Ha Tnh) den Cam L (Quãng TrD,  tir Quãng Ngãi den Nba 
Trang (Khanh Hôa) và tr Can ThG den Ca Mau. 

Diu 2 

1. Muc tiêu: 

Hoàn thành dua vào khai thác dng b tuyn du&ng b cao toe Bc - Nam 
phIa DOng; kêt nôi các trung tam kinh te, chInh trj, các khu kinh tê, khu cong 
nghiep trong yêu, dc bit là các vmg kinh té tr9ng diem; tiimg buâc hoàn thin 
h thông két câu h tang dông b v6i cac cong trinh hin dai, tao sue lan tOa cao 
dê thüc day phát triên kinh té - xã hi a bão dam quôc phông -an ninh; gop phân 
thirc hiên thäng lçii các m1c tiêu, chiên hiçc phát triên kinh tê - xã hi dâ duqc 
Dai hi  dai  biéu toàn quôc lan thu XIII cüa Dáng dê ra. 

2. Pham vi, quy mO, hInh thüc du tu: 

Du tukhoãng 729 km, chia thânh 12 dir an thành ph.n v.n hãnh dc 1p theo 
hInh th(rc dâu tu cOng, quy mO dâu tu cüa tirng dir an thành phân chi tiêt tai  Phi,i 
liic kern theo Nghj quyêt nay. TrInh tr, thU tiic, thâm quyên thâm djnh và quyêt 
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djnh d.0 tu cac dir an thành phn duqc thir hin tuong tr nhu di vOi dr an nhóm 
A theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu tu Co "g. 

3. Cong ngh: 

Dr an áp diing các cong ngh tiên ti 
dOng b, chat lixçmg và hiu quá.Khuyên 
chüc thi công, thIch lrng von biên dôi kh 
dng không dung trong khai thác, vn h 

4. NIiu cu si:r diing d.t và ph1.rong an 

So b nhu cu sü ding dat cüa Dr a 
lüa nuâc hr hai vii trâ len khoáng 1.532 ha 
thng san xuât khoãng 1.436 ha. Giãi phón 
quy mô 06 lan Xe, riêng dôi voni các dr a 
Hu Giang - Ca Mau giài phóng mt bang 

5. So b tng mi'rc du tix và ngun v 

n, hiên dai,  bào dam yêu cAu an toàn, 
Ich l'rng diing cong ngh cao trong to 
hu. Thrc hin hInh thi.'rc thu phi tir 

iâi phóng mt bang: 

khoâng 5.481 ha, trong do dt trng 
dat hrng phOng hO khoâng 110 ha, dat 
mt bang các dir an thành phân theo 

thành phân Can Tho - Hu Giang và 
eo quy mô 04 lan Xe. 

So bO tng mirc du tu cüa D,r an là 146.990 t dng (m3t tram bn mwcri 
sáu nghIn chin tram chin mwcri t) dóng), treng do: 

- Giai doan 2021 - 2025 b trI 119.66 t' ding (m5t tram mithi chin nghIn 
sáu tram sau mucli sáu tj' dóng) can dOi 'iêu hOa hr nguOn von ngân sách nhà 
nu&c trong Ké hoach dâu tu cOng trung h giai don 2021 - 2025 và nguônvôn 
ngân sách nhà nuOc dé dau tu phát triên két câu ha tang theo Ngh quyét so 
43/2022/QH1S ngày 11 tháng 01 näm 202 cüa Quôc hOi ye chInh sách tài khOa, 
tiên t h trq Chrnmg trInh phiic hOi và phá triên kinh té - xä hOi. 

- Giai doan 2026 - 2030 b tn 27.324 t51 dng (hai mwo'i bay nghIn ba tram 
haimiwibôn ldóng). I  

6. Tin do thuc hiên: 

Chu.n bj du tu, thijc hin Dir an ti'i näm 2021, co bàn hoàn thành näm 2025 
và dua vâo khai thác, van hành tü nAm 2026. 

Diu3 

Giao ChInh phü t chüc thirc hin các 4ii dung sau day: 

1. Trin khai t chüc thirc hin, quãn 
dung quy dlnh  cüa phap 1ut, bão dam tiên 
diing vOn và các nguOn hrc tiêt kim, hiOu q 

Rà soát, hoàn thin quy djnh pháp 1u 
dung; xây dirng phuong an, tO chüc thirc hiO 
vào ngãn sách trung uang; 

2. Hoàn chinh h so chuyn miic dIch sir diing dt rung và d.t trng lüa 
nuóc hr hai vi tron len cüa Dir an, trInh Uy ban Thuàng vii QuOc hOi  xem xét, 
quyet djnh chü truong truonc khi quyêt djnh dâu tu dir an; 

3. Vic trin khai, thc hin Dr an ducc áp diing co ch d.c thu quy djnh tai 
khoân 1 và khoân 2 Diêu 5 cüa Nghj quyêt so 43/2022/QH1S ngày 11 tháng 01 
näm 2022 cüa Quc hOi  ye chInh sách tài khOa, tin t h trV Chuong trinh phiic 

L và khai thác, vn hành D.r an theo 
10, chat luqng cOng trInh. Quãn 1, sir 
a, phOng, chOng tham nhüng, tieu circ. 

v hInh thuc thu phi tir dng không 
thu hOi vOn dau tu Dr an de hoàn trã 
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hi và phát trin kinh t - xã hOi; 

4. Lãnh ctao, chi dao  vic trin khai thuc hin Nghj quyt nay, bão dam dung 
mic tiêu, cong khai, minh bach  và hiu qua, không d trc 1ci chInh sách, that 
thoát, lang phi; hang nàm báo cáo Quôc hi ti kST h9p cuôi näm ye tinh hInh thrc 
hiên Di.r an; thông tin dy dü d ngu?yi dan hiu, dng thun ye thu tnrcing dâu tu 
và h trq triên khai Dr an. 

Diu 4 

1. Kim toán nha nithc, trong phm vi nhim vi, quyn han  cüa mmnh, kim 
ton vic th'çrc hin Nghj quyêt nay. 

2. Uy ban Thu&ng vu Quc hôi, Uy ban Kinh t, Hôi dng Dan tc, các Uy 
ban khác cüa Quôc hôi, Doan dai biêu Quôc hi, dai  biêu Quôc hi, Mt trn To 
quôc Viêt Nam va các tO chüc thânh viên cüa Mt trn, trong pham vi nhim v1i, 
quyên hn cüa mInh, giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyé't nay dircrc Quo'c hç51 nwác Cong hôa xâ h5i chü nghia Vit Nani 
khóa XV kj) hQp Mt thwmg hn th' nMt thông qua ngày 11 tháng 01 nám 2022. 

CHU T!CH  QUOC HO! 

(Dd/c)) 

Viro'ng DInh Hu 

VAN PHONG QUOC HQI SAOY 

HàNói, ngàyl7tháng0l nàm 2022 
S: 2/SY-VPQH 

 

No'i nhân: 
- Ban Bi thu Trung uang Dáng; 
- Thu tuàng, cac Phó Thu tithng ChInh phü; 
- Chu tjch QH, các PCTQH; Thành vién UBTVQ 
- Các vj DBQH; Hi dông Dan tc và các UB cüa 

VPTW và các Ban cüa Dãng; VP Chu tjch nu6 
- VPCP, các Bô, ca quan ngang B, ca quan thuc 
- VPQI-1, Chü nhim VPQH, các PCNVPQH; 
- Toa an nhan dan toi cao; VKSNDTC; 
- VP BCE) TW v phàng, ch6ng tham nhflng; 
- HDND, UBND các tinh, TP trirc thuc 1W; 
- VP HDND, VP Doàn DBQH, VP UBND; 
- Cãc Ban cüa UBTVQH; Viên NCLP; 
- Hii dng thâm dinh Nhà nuóc; 
- Kiêm toán Nhà nuâc; 
- Uy ban Giám sat tài chInh Quoc gia; 
- UBTW Mt trn T quôc Vit Nain; 
- Ca quan Trung uang ctia các doàn the; 
-Luru: HC,KT. 
- S e-pas: 4699 
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PHV LUC 

Danh m1ic các dir an thành phn thuc Du an xây dirng cong trInh thrô'ng b 
cao tc Bäc - Nam phIa Bong giai d03n 2021 - 2025 

(Kern theo Nghj quylt so' 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 nám 2022) 

TT Ten dir an 

Chiu 
dài dir 
kin 
(kin) 

Quy mô So b 
tng mfrc 
i tir 

(ty dong) 

HInh thfrc 
S lan 

xe 
Cp throng 
otocaotoc 

I Bãi VQt - Ham Nghi 36 4 80 - 120 7.403 DAu ti.r cong 

2 Ham Nghi - VUng Ang 54 4 80 - 120 10.185 Dâu ttr cong 

3 Vüng Ang - Büng 58 4 80 - 120 11.785 Du tu cong 

4 Bing-VnNinh 51 4 80-120 10.526 Duti.rcông 

5 VanNinh - CamL 68 4 80-120 10.591 DutucOng 

6 QuãngNgai-HoàiNhcm 88 4 80- 120 20.898 Dâutucông 

7 HoàiNhcm-QuyNhcin 69 4 80-120 12.544 Dâutucông 

8 Quy Nhcin - Chi Thanh 62 4 80 - 120 12.298 Dâu tu cong 

9 ChI Th?nh - Van Phong 51 4 80- 120 10.601 Du ti..r cong 

10 Van Phong - Nha Trang 83 4 80 - 120 12.906 Du tu cong 

11 CAn Tho - Hu Giang 37 4 80 - 120 9.768 Dâu tu cOng 

12 Hu Giang - Ca Mau 72 4 80 - 120 17.485 Dâu ttr cong 

Tong cong 729 146.990 
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