
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

S:5OI'TTr-UBND Quáng Trj, ngàyO. tháng 11 náni 2020 

T TRINH 
Vê vic thông qua các To trinh trInh k' hçp tiur 18 

. A A A 9 

HQI dong nhan dan tinh khoa VII 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Quàng Trj 

Can cir Lut to chüc chInh quyên dja phuang ngày 19/6/2015; 

Thrc hin ni dung K h9p thu 18 - HDND tinh khóa VII tai  K hoach s 
302/KH-HDND ngày 26/10/2020 cüa HDND tinh; 

Uy ban nhân dan tinh trInh I-IDND tinh các ni dung sau: 

1. Th trInh v& vic diu chinh k hoach  dAu tl.r cong trung hn 5 näm 2016-
2020 (lan 4) và kê hoach näm 2020 nguôn von dâu tu trong can dôi ngân sách dja 
phuang; 

2. T trInh v vic diu chinh k hoach d.0 ti.r cong trung han  5 näm 2016-
2020 (lan 3) và kê hoach nàm 2020 nguôn von dâu giá quyên sir dung dat do tinh 
quàn 1; 

3. Th trInh v vic diu chinh k hoach dâu tu cong trung han  5 näm 2016-
2020 và kê hoach  näm 2020 nguôn vOn Xô so kiên thiêt; 

4. Th trInh v vic thông qua chU tnrang giãi phóng rnt bang tao  qu dt 
sach phiic vii dâu giá quyên sr ding dat thirc hin dr an Khu do thj thuong mai — 
djch vi Nam DOng Ha 

5. Ti trInh v vic thông qua diu chinh dja dim, danh m1c d1r an dt khu 
cong nghip; dat näng luqng; dat dO thj trong diêu chinh quy hoach si.r dung dat 
den nãrn 2020 và kê hoach sir ding dat kS'  cuôi (20 16-2020) tinh Quâng Trj; 

6. Ti trInh v vic chap thutn chü trixong thu hi dt d thirc hin các dir an 
phát sinh trong nãm 2020; 

7. T trInh v vic quyt djnh chü truong chuyên dôi m11c dIch su dicing rung 
sang rniic dIch khác dê thirc hin các dir an trên dja bàn tinh näm 2020; 

8. Th trInh v vic quy& djnh chü truong du tu dir an Trn dja chin du 
phông khong (M4T); 

9. Ti trInh v vic quyt djnh chü truong du tu dr an Cu Kéng mäi, xâ 
Vinh Chap, huyn Vinh Linh; 
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Noi nhân: 
- Nhii trén; 
- TT. HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Chánh, PVP, CV; 
- Lxu: VT, TH(D). 

Vô Van Htrng 

TM. UY BAN NHAN DAN 
QHU TICH 

10. T trInh v vic üy quyn cho TJBND tinh diu chinh Quyt djnh chü 
tnrang dâu tu 02 dir an dã &rçlc TJBND tinh phê duyt trong giai don 2016-2020; 

11. Ti trInh v vic ban hành Nghj quy& phé duyt diu chinh chü trucing 
dâu tu dir an nâng cap h thông duô'ng giao thông do thj thj xâ Quâng Tn; 

12. Ti trinh v vic ban hành Nghj quyt quy djnh nguyen tc, tiêu chj Va 
djnh rni1rc phân bô von dâu tu Cong nguôn ngân sách da phuong giai don 2021-
2025; 

Kinh trInh HDND tinh xem xét, phê chun./. 
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