
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:5OI8/TTr-TJBND Quáng Trj, ngày 03  thángL1.nam  2020 

T€ TRINH 
V vic ban hành Nghi quyt ella HDND tinh phê duyt (tiu chinh 

chll trirong du tu dy an: Nng cp h thng thrông giao thông do thi 
thj xã Qullng Trj 

KInh glri: Hi dng nhan dan tinh Quãng Tn. 

Can ci:r Lut T chirc chInh quyn dja phtwng ngày 19/6/20 15; 
Can ci.r Lut Du tix cong ngày 13/6/20 19; 
Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tit thi hành môt so diêu Lut Dâu tix công; 
Can ctr Nghj quyk 440/NQ-HDND ngày 27/1 0/2016 dlla HDND tinh v 

vic phê duyêt chll tnnmg ctu tii dir an: Nâng cAp h thông thrOng giao thông do 
thj thj xa Quáng Tr; 

Sau khi xem xét d nghj cOa Si K hoch và DAu tr ti Báo cáo s 
502/BC-SKH-KTN ngày 2 1/10/2020 ye két qua thâm djnh nguôn von và kM 
nãng can di vtn dr an: Nâng cAp h thng thrOng giao thông do thj thj xâ 
Quáng Tn; UBND tinh trInh HDND tinh khóa VII, k' h9p thu 18 xem xét, ban 
hành Nghj quy& v vic phé duyt diu chinh chili tnrcmg dâu tu Dr an: Nâng 
cap h thông dir&ng giao thông do thj thj xâ Quáng Trj nhix sau: 

1. V cr cu nguimn vn du tir và thri gian thirc hin dir an dã duyêt: 
Theo Ngh quyt s 4401NQ-HDND ngày 27/1 0/2016 cOa HDND tinh v 

phê duyt chll tnrcing dAu tt.r dir an thl co cAu ngun vn vâ thai gian th%rc hin 
du an nhi.r sau: 

- Co cAu ngun vn: Ngân sách tinh h trçY 30.000 triu dng; Ngân sách 
•phân cap th xâ quán 1 và các nguôn vn xã hi hóa 89.856 triu dông; 

- Thi gian th%rc hin dir an: Tü nãm 2017 - 2020. 

Do kho khàn v ngun vn dAu tr nén tng ngun vn luy k b trI dn nay 
dirçic 69.000 triu dông (Ngán sách tinh 19.000 triu và Ngán sách thj xâ bó tn 
50.000 friu) do do không the hoàn thành dir an theo dOng tin d &rçic phê 
duyêt. VI 4y, LJBND tinh dé nghj I-IDND tinh diu chinh nhi.r sau: 

2. Diu chinh co cAu nguin vIn dAu tir vll thôi gian thtrc hin dy an: 
- Diu chinh co cAu ngun vn dAu tt.r: Ngân sách tinh h trçi 50.000 triu 

dng; Ngân sách phãn cAp thj xa quãn 12 và các ngun von xä hi hóa 69.856 
tniu dOng; 



- Diu chinh thôi gian thirc hin dir an: Tü näm 2018 - 2022. 

* Các ni dung khác không diu chinh giU nguyen theo Nghj quyt s 
440/ND-HDND ngày 27/10/20 16 cüa HDND tinh. 

KInh trInh HDNID tinh xem xét, quyt djnh./. ,/ 

Nol nhân: TM. U BAN NHAN DAN 
- Niur trên; CHU T!CH - Chü tjch va các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- S Ké hoach Va Dâu tu (3b); 
- UBND thj xä Quâng Trj; 
- Các PVP UBNBD tinh; 
- Ltru: VT, THD, CNi. 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p  - Ttr do - IInh phác 

S& fNQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 10 näm 2020 

DUTHAO 

NGH! QUYET 
Phé duyt diu chinh chü trtro'ng du tu' dl! an: 

Nãng cap h thng du'ông giao thông do thi thi xã Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KIIOAVII-KYHQPTHU'18 

Can c&Luçit T chic chInh quyn djaphtrcrng ngày 19/6/2015, 

Can ci Luát Dcu tw cong ngày 13/6/2019; 

Can cz Lut Ngán sách nhà nithc ngày 25/6/2015,' 

Xét Ta trInh sd /7Tr-UBND ngày /10/2020 cüa UBND tinh ve vic 
ban hành Nghj quye't cüa HDND tinh phê duyt chi truv'ng dcu hr dr an Cu 
Kêng mó'i, xâ Vinh Chd'p, huyn Vinh Linh; Báo cáo thdm tra s /BC'- 
HDND ngày . . ./10/2020 cüa Ban Kinh té' - Ngán sách HDND tinh vâ j kie'n 
cza các di bilu HDND tinh. 

NGH! QUYET: 

Diu 1. Phé duyt diu chinh chü truong du tir dir an Nâng cAp h thng 
&ring giao thông do thj thj xâ Quáng Trj nhu sau: 

1. Diu chinh Co cAu ngun vn dAu tu: 

- Ngân sách tinh h trçi 5 0.000 triu dng; 

- Ngân sách phân cAp thj xa quãn 1 và các ngun vn xã hi hóa 69.856 
triu dng. 

2. Diu chjnh th?yi gian thirc hin dir an: Tr nãm 20 18-2022. 

* Các n5i dung khác khóng diu chinh gill' nguyen theo Nghj quyIt so 
440/ND -HDND ngày 27/10/2016 cza HDND tinh. 

Biu 2. Giao UBND tinh t chüc thi.rc hin Nghj quyt theo dung quy 
djnh cüa Lut Du tu cong. 

S S Bieu 3. Giao cho Thuong true HDND trnh, cac Ban cua HDND tinh va 

các cti biu HDND tinh phi hçip vói Ban Thuing trrc UBMTTQ\TN tinh, các 



t chrc thành viên cüa Mt trn và các th chüc xâ hi giám sat thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã dxcic HDND tirih Quãng Tn Khóa VII, kS'  h9p thr ... thông 
qua ngây tháng nàrn 2020 và có hiu 1irc sau 10 ngày k tü ngày thông qua.!. 

Noi n/ian: 
- VPQ}-I, VPCTN, VPCP; 

Cue Kim tra vn ban - BO Ttr phap; 
- TTr: Tinh üy, HDN D tinh; UBND tinh; 

Dai biu QH, di biu }-IDND tint,; 
- VP: Tinh üy, Doàn DBQH và HDND tinh, UBND tinh; 
• CJy ban M1TQ tinh vã eác E)oãn th cp tinh; 
- Các s, ban, ngành cp tint,; 

- Uy ban MTTQ và các Doãn th cp tinli; 
- TFr HDND, UBND TX Quang Tr; 
- Luu: VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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