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S:324  /TTr-UBND Quáng Trf, ngày  43  tháng nám 2020 

TO TRINH 
D nghj b sung mt s hng myc cong trInh thuc diyán:Coth 

h tang Khu D!ch  vy - Du I!ch  bai tam cQng dong Gio Hai 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Dt.r an co si h tAng Khu djch vii - Du ljch bãi tm cong cong Gio Hãi dixcic 
Hi dông nhân dan tinh dông chü truong dâu tu t?i  Cong vAn so 26911-IDND-
KTNS ngày 16/10/2015 và chap thun chü trucing dâu tu tai  Nghj quyêt so 
27/2015/NQ-HDND ngày 11/12/2015; UBND tinh phé duyt dir an dâu tu tai 
Quyêt djnh so 615a/QD-UBND ngày 30/3/2016, vi mic tiêu chInh là phát triên 
bAi tAm tir phát Co tiêm nAng trâ thành bAi tAm cong dông CO quy mô nhAm thu 
hOt khách du ljch, giâm tAi cho các khu djch v du kjch lan cn CCra Tüng, CCra 
Vit; Nâng cao chat krçing các djch vi phiic vi du khách; phiic vi tO chtrc lé hi, 
sinh hoat  vAn hOa, the thao cho ngithi dan dja phuong và cong dông du khách; Tao 
cânh qua kiên trOc, gop phân day manh  phát triên du ljch, chuyên djch Co CâU 
kinh t theo huàng thixong mai - djch vi... 

p. A A * Quy mo dau tir, gom: 

(1) Tuyn giao thông chinh dAn dn khu bAi t.m (k hiu RD-0 1), bAi d 
Xe, lát lê duing hai ben RD-0 1. 

(2) Các tuyn dtthng giao thông ni b trong khu bAi t&m (RD-02 dn 
RD-09); h thông kè chAn; rAnh thoát nuOc và cong trInh ton tao  tài nguyen du 
ljch (cay xanh)... 

* Tng mü'c dAu tir: 45.500 triu dng Trong do: 
- Chi phi xây dirng: 31.432 triu dng. 
- Chi phi QLDA: 543 triu dng. 
- Chi phi tu vAn DTXD: 2.48 1 triu dông. 
- Chi phi khác: 2.999 triu dng. 
- Chi phi dir phOng: 8.045 triu dng. 
* Ngun vn và co cAu vn du tir: Vn Ngân sách Trung uong h trçl 

dâu tix Chucrng trInh mic tiêu phát triên ha tang du ljch trong Ké hoach  dau tu 
cong trung han  5 nAm 20 16-2020. 

* Thô'i gian thirc hin: Tü nAm 2016- 2019. 
* Chü dAu ttr: Ban Quán l Du an dAu tu xay drng các cong trinh dan 

diing và cong nghip tinh Quàng Trj. 

Ngà' 20/4/2017, B K hoach và Dâu tu CO Quyt djnh s 572/QD-
BKHDT ye vic giao chi tiêt kê hoch dâu tu trung han  von ngãn sách nhà nithc 
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giai doan  2016— 2020 trong do b tn cho dr an co sâ h tang Khu djch vii - Du 
ljch bâitäm cong cong Gio Hái là 40.545 triu dông (Tiêt kirn 10% theo Nghj 
quyêt so 89/NQ-CP cáa ChInh phü). 

Do ngun v6n trung irang b trI không theo k hoach,  dn h& näm 2019 
lüy kê von bô trI cho - dr an chi dat  26,03 t)' dông; do dO dê phü hçip v&i khá 
n.ng can dOi bô trI von, nhäm thrc hin hoàn thành dir an, dam báo miic tiêu 
dâu tu nén ngày 30/12/20 19 UBND tinh dã có Cong van sO 6022/UBND-VX 
diêu chinh th&i gian thrc hin dir an là tr näm 2016 — 2020. 

Dr kin các hang mic cong trInh sê hoàn thành trong tháng 9/2020. 
D có duçic Ca sâ ha t.ng bãi tm hoàn chinh, phü hp v&i quy hoach 

duçic duyt theo Quyêt djnh so 2788/QD-UBND ngày 22/10/2010 cüa UBND 
tinh và Quyêt djnh sO 3546/QD-UBND ngày 27/8/20 14 cOa UBND huyn Gio 
Linh, UBND tinh dê nghj Thu&ng tr1rc HDND tinh xem xét, thông nhât pht.rang 
an bô sung mt so hng mic cüa cOng trInh, the nhu sau: 

(1) B sung xây dimg mói 09 nhà hang tai  vi trI quy hoach  mâi thay th 
các nhà tr phát dê trã 1i mt bang bãi bién, phiic vii du ljch. 

(2) Bt! sung chi phi tháo d, d9n dçp bOc phong hóa tai  khu nhà hang cü, 
lát lé di.thng các tuyên RD-02 den ED-09. 

(3) B sung mOt  s cay xanh tái tao  tài nguyen môi tru&ng, cành quan, 
bong mat cho khu v1rc bãi do xc. 

* Ngumn vn: Sir diing ngun diii phOng, vn kt du tir giãm giá trong dâu 
thâu và giâm khôi 1i.rcng thanh toán trong qua trInh thrc hin, không lam tang 
tong mi1rc dâu tu caa dr an &rcic duyt. 

K hoach vn dã b tn và thuc hiên dn thii dim hiên tai nhu sau: 
- Tng vn dtrcic b trI dn näm 2020: 40.545.000.000 dng. 
- Dir toán dâ phê duyt: 3 5.398.844.000 dông. 
- KhM h.rqng sn cO d thrc hin: 33.998.834.000 dng. 
- S vn kt di.r qua du thu, giâm 
khôi hrçing và d,r phOng chisa sCr ding: 6.546.166.000 dông. 
- Giá trj các hang miic dê nghj bô sung: 6.546.166.000 dng. 

Kinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh./. 

Noi nhIn: 
-Nhirtrên; 
- Chii tjch, các PCI; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: Xây dimg, KHDT; 
- BQL Dir an DD&CN tinh; 
-LtruVl,VX. 

(05b) 

 

Lê Dtrc Tin 
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