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Sô:.93JTTr-UBND Quáng Tn, ngày  03  tháng- nám 2020 

Th TRIN}I 
A •A A A Ye viçc de ngh phe duyçt chu truo'ng dau ttr 

diy an Khu do th Thiro'ng m1i - djch viii Nam Bong Ha 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can ci Luât T chrc chInh quyn dja phuorng ngày 19/6/2015; 

Can ci:r Lut Du iii cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can ctr Nghj djnh s 40/20201ND-CP ngây 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hânh mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; 

Xét d nghj cüa Si K hoch và Du tir tti Báo cáo s 149/BC-SKI-1-KTN 
ngày 09/4/2020 ye két qua thâm djnh nguôn vOn vá khâ nàng can dôi von dr an 
Khu do thi Thixcing rni - djch vii Nam Dông Ha và Báo cáo so 1 55/BC-SKH-TD 
ngày 10/4/2020 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dé xuât chñ trwmg dâu tij dr an 
Khu do thj Thixo'ng mi - djch vii Nam Dông Ha; UBND tinh dã có Th trInh so 
163 1/TTr-UBND ngày 15/4/2020 gui I-IDND tinh xem xét, phé duyt chü truang 
dâutizdixán. 

Ngày 20/4/2020, HDND tinh có Cong van so 11 5/FND-KTNS ye vic 
chuyên ni dung sang k' h9p sau; theo do, yêu câu UBND tinh tiêp tic nghiên 
c1ru và báo cáo xin kiên Ban Thu?ing vij Tinh Oy trtxOc khi trinh HDND tinh. 

Ngày 2 7/5/2020, IJBND tinh dã t chüc Hi nghj báo cáo Ban Thrng vi 
Tinh üy ye ni dung nêu trén kern theo giái trInh tai  có COng van so 2278/LTBND-
TN ye vic dé xuât chü trirclng dâu tu dir an Khu do thj thwrng mi - djch vit Nam 
Dông Ha (sao gti kern theo.). 

Thrc hin kt 1un cüa Ban Thuing vii Tinh áy tai  Thông báo s 81 6/TB-TU 
ngày 05/6/2020, UBND tinh kInh trInh lai  HDND tinh phê duyt chü truong dâu 
iii dr an Khu do thj Thwing mui - djch vi Nam Dông Ha vâi các ni dung chInh 
nhu sau: 

1. Ten dir an: Khu do thi thucmg mi - djch vi Nam Dông Ha. 
A r , A 9 A 2. Don v! Ip Bao cao de xuat chu truong dau tir: Trung tam Phat trien quy 

dat tinh. 

3. Muc tiêu du tir: 

To qu5 dt sach phiic vi thu hut, kêu gi và lira chçn nhà du ti.r thirc hin 
d%r xay drng khu do thj mâi két hçip thwmg mai - djch vj, nhà ô xâ hi dé dam 
b dong b ye ha tang và kiên trtic cânh quan. 
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4. Quy mô du tu': 

Quy rnô dir an nghiên cru vci din tIch khoáng 14,10 ha, gm 3 khu v1rc: 
Khu virc 1 có din tIch 9,17 ha; Khu virc 2 co din tfch 2,84 ha; Khu v1rc 3 Co din 
tIch 2,09 ha. Dir an chi thrc hin cong tác chuân bj dâu tii, giâi phóng mt bang, rà 
phá born mIn, vt no và mt sO chi phi khác. 

5. Nhóm dir an: Dix an nhóm C. 

6. Tng mu'c du tir: 29.5 00 triu dng. 

7. Ngun vn du tir: Ngun thu dAu giá quyn sü dung dt cüa tinh. 

8. Dja dim xây dirng: Phixmg Dông Li.rcrng, thành ph DOng H, tinh 
Quãng TrI. 

9. Thô'i gian và tin d thirc hin: 02 näm, ttr nãm 2020-202 1. 

(co M Sci gii kern theo,). 

* D& v&i môt s yeu cu cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy, UBND tinh tiêp thu 
và chi dao  các Sâ, ngánh, dja phuang nghiên c1ru k5' han trong bixic 1p báo cáo 
nghiên ciru khâ thi dé lam ca s& triên khai dir an theo dung quy djnh. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xeni xét, giâi quyt./. - 

Noi nhmn: 
- Nhtr trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các S6: KHDT, XD, TC, TNMT; GTVT; 
- UBND thành ph Dông Ha; 
- Trung tam PTQE) tinh; 
- Li.ru VT, THD, CN, TNT. 
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