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PHO CHU TICH 

uc'  BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HO! CHU NCHiA VIET NAM 
TINH QUANC TRI Dc 1p  - Tui do - Hnh phác  

so.2461  / UBND-TN Quáng Trj. ngày  .4t  tháng  5  nám 2020 
V/v diu chuyn ngun kinh phi 

KInh gui: Hi dông nhãn dan tinh. 

Thrc hin kt 1un cüa Thir&ng trrc Hi dng nhân dan tinh tai  Thông báo 

s 11 9/TB-HDND ngày 23/4/2020 và trên cc sâ rà soát các dr an dang triên khai 
thirc hin; UBND tinh có kin nhu sau: 

Du an Khu do thj Narn Dông Ha giai don 3, dâ d.rcic Uy ban nhân dan 
tinh phê duyt dis an du tir ti Quyt djnh so 1 609/QD-UBND ngày 05/8/2011. 

vói tng mtrc d.0 tii dixcc phé duyt là 334.0 14 triu dng, liy k vn dâ bô tn 
ht nàm 2019 là 242.535 triu dng. K hoch vn närn 2020 là 18.000 triu 
ding, nhu cu v6n con thiu là 10.000 triu dôrig (p/iOn con Igi duQr tái c'u cciii 
thành die an Khu dO thj TOn Vnh). Theo tiên d) dà duqc phê duyt thi du an së 
hoàn thành vâ k& thüc trong nàm 2020. 

VI vy, Uy ban nhân dan tinh d ngh Hi dng nhãn dan tinh th6ng nht 
diu chuyn kinh phi bi thi.thng, h trci chi phI du tu xây drng khi thu hi dt 
dã giao Cong ty Co phn Triu Duy ti duOng 9D phiRing Dông Lucing, thãnh 
ph Dông Ha vOi s tin l 3.382.800.000 dông sang thirc hin tai dçr an Khu do 
thj Nam DOng Ha giai don 3. 

KInh trInh Hi dng nhãn dan tinh quan tarn xern xét, giäi quyêt./.  d- 

No'i ,zlsa,z: 
- Nhu trên; 
- Các sâ: KHDT, TC, ThMT; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Luu: VT, THD, TN. 
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