
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH QUANG TR! Dc 1p - Tkr  do - Hnh phác 

Sô:51I3/TTr-UBND Quáng Trj, ngày OJ tháng j2j nám 2020 

T€1 TRINH 
A • A A 

Quyet dnh chu truong dau tu dir an: Nang cap, 
cal tio Trii s?r Uy ban MTFQVN tlnh Quãng Tq 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut Dâu tu cong ngày 13/6/20 19. 

Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
dlnh chi tiêt thi hành mt so diéu cüa Lut Dâu tu cong. 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tirih quyt djnh chü trucing 
dâu tu dir an Nâng cap, cái tao  Tni sO UBMTTQVN tinh Quãng Trj vOi các ni 
dung chmnh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DV AN: 

1. Ten dir an: Nâng cap, cãi tao  Trii sO UBMTTQVN tinh Quãng Trj. 

2. Co quan 1p báo cáo d xut CTDT: UBMTTQVN tinh Quâng Trj. 

3. Di tuçing th hi.rOng dr an: UBMTTQVN tInh Quáng Trj 

4. Dja dim thirc hin dr an: s bA, du&ng Nguyn Hue, thánh ph Dông 
H, tinh Quáng Trj 

5. Tong von thrc hin dr an: 

- Ngun vn du tu: vn ngân sách dja phuang can di theo tiêu chI. 

- Mrc vn du tu: 2.500.000.000 dng (Hai t' nàm tram triu dng). 

6. ThOi gian tin d thirc hin: 2021-2022 

7. Ca quan, don vj thirc hin dir an: UBMTTQVN tinh Quáng Trj 

8. Miic tiêu du tu: si:ra chra các hang mllc cOng trInh nh&m cái thin diu 
kin, mOi trung lam vic cho can b cong nhân vien chOc ca quan; báo v và 
kéo dãi tuôi th9 cong trInh; tao  ra mt tong the kiên true hài hoà, phü hqp vOi 
cánh quan kiên tthc chung cüa khu virc. 

9. Quy mô dâu tu: 

- Nâng c.p tuOng rão mtt ben và mt sau trli sO. 

- San nên khuôn viên: Dip dat nén san khu virc thâp trQng phIa sau. Lam 
mOi rãnh thoát nuOc m.t san chiêu dãi 196 m và 06 ho ga thu ntthc. NuOc mt 
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dixcic thoát ra h thng thoát nixic du?ing Nguyn Hu và hói tiêu tr nhiên sat 
tu?Yng rào. Xü 1' nên, chông siit hin ti mt so vj trI cvc  b (126m2). 

- Nâng cp, cài to nba lam vic 03 tng: 

+ Phông lam vic Phó Chü tjch tng 1: Thay tr.n la phong kt 600x600, 
chông thâm, xir 1' hp k thu.t thoát nuc thai khu WC các tang 2 và tang 3, 
dua ththng ông nuâc thai ra ngoài; bô sung mt so thiêt bj v sinh, quat hut... 

+ PhOng lam vic Phó Chü tjch thizng trrc t.ng 2: Phá dâ tu&ig triic 2 và 
trçic E dê ma rng din tIch phOng lam vic, trát vira cot,  dam, san 1ii ni that 

toàn phOng, thay h thông cüa nhà v sinh. 

+ Thay mai thi& bj v sinh dã bj hu hông, xuông cap. 

+ Co vfra Cu, ch6ng thm mái sé no. 

+ Cao san cü, ba ma tIt 01 nuâc và san lai  03 nithc tLthng ngoài nhà lam 

vic. 

- Nâng cp Hi tru?ing: 

+ Thay mâi các thit bi ye sinh, din, lát 1ii gach nên, san tu&ng và thay 
mai h thông cüa tai  khu v sinh. 

+ Gao  via Cu, chng thâm mái sê nO. 

+ Cao  san cü, ba ma tlt 01 nric Va san lai  03 ni.râc tuang ngoài hi 

tru&ng. 

10. Nhóm dir an: Nhóm C. 

11. HInh thirc du tu: Nâng cp, süa chua. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY D1NG BAO CÁO BE XUAT 
CHU TRIXONG BAU TIJ DV AN 

Trong tháng 09 näm 2020, Ban thixang tr1rc UBMTTQ\TN tinh Quáng Trj 
dä mai các co quan chuyên mon (bao gôrn: So Kê hoach và Dâu tu, SO Tài 
chInh va SO Xây dirng) den kiêm tra t1c té hin trng, bàn phuang an và thông 
nhât dê xuât cap Co thâm quyên dâu tir d1r an Nâng cap, cái tao Tr sO 
UBMTTQVN tinh Quàng Trj. 

Ngày 6/11/2020, IJBND tinh cO van bàn s 5086/UBND-CN v vic giao 
nhim vi 1p báo cáo dê xuât chü truang dâu tu dir an; theo do dä giao 
UBMTTQVN tinh 1p báo cáo dê xuât chü trucmg dâu tu dr an Nâng cap, cái 
tao Trii sO UBMTTQVN tinh Quâng Trj. 

Ngày 11/si  1/2020, UBND tinh có van bàn s 5166/UBND v vic giao 
thâm djnh nguôn vOn vá to chOc thâm djnh Báo cáo dê xuât chü trixang dâu tu 
cac dl:r an dr kiên khOi cOng m&i trong kê hoach nãm 2021 và giai don 2021-
2025. 
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Ngày 11/11/2020, SO K hoach và Du tu Co van bàn s 1843/SKH-TH v 
vic dê nghj tham gia ' kiên thâm djnh chü trucing dâu tu dir an giri các SO, ban 
ngành lay ' kiên. 

Trên co sO kin tham gia thm djnh báo cáo d XULt chñ truGng d.0 tu 
cüa các SO, ngành, ciii the: Hi dông nhân dan tinh tai  van bàn so 911KTNS-TH 
ngày 16/11/2020; SO Tài chInh tai van bàn so 3932/STC-TCDT ngày 
17/11/2020; SO Xây dirng tai  van bàn so 19497/SXD-QLXD ngày 17/11/2020. 
SO Kê hoach và Dâu ti.r dä dê nghj UBMTTQVN tinh cp nhât, chinh sira báo 
cáo dê xuât chü truGng dâu tu theo ' kiên tham gia cüa các SO, ngành. 

1Jy ban Mt trn T quc Vit Nam tInh dã hoàn chinh h s trInh thrn 
djnh tuân thñ theo diiing quy djnh cUa pháp 1u.t ye dâu tu cong tai TO trInh so 
38/MTTQ-BTT ngày 23/11/2020. 

Ngày 30/11/2020, SO K hoach và DAu ti.r có Báo cáo si 596/BC-SKH-TH 
ket qua thâm djnh báo cáo dê xuât chü trucrng dâu tu dr an Nâng cap, câi tao  Tni 
sO UBMTTQVN tinh Quàng Trj theo dOng các ni dung quy djnh. 

HI. DANE! MVC  HO S( KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü trung du tu dir an 

2. Báo cáo th.m djnh chü truo'ng du tj.r dir an. 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhãn dan tinh xem xét, quyt djnh phê 
duyt chü truang dâu tu dir an Nâng cap, cai tao Trii sO UBMTTQVN tinh 
Quáng Trj./. 

Noi n/ian: 
- Nhr trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- UBMTTQVN tnh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Sâ KHDT; 
- Luu VT, CN, VX1./ 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
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So: /NQ-HDND Quãng Trj, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V chü trirong du tu dr an: Nâng cp, 

cal to Trii s& Uy ban MTTQVN tinh Quãng Tr! 

Can ctr Lut To chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut Du tr cong ngày 13/6/20 19. 

Can ci Ngh djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut Dâu tu cong. 

Xét Ti trInh s /TTr-UBND ngày / /2020 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye quyêt djnh chU trucmg dâu tu dr an Nâng cap, câi tao  Tr so 
UBMTTQVN tinh Quâng Trj. 

QUYET NGH!: 
•A A A A A . • theu 1. Phe duyçt chu trirorng dau tir dty an Nang cap, cal to Trii so' 

UBMTTQVN tinh Quãng TrI do Uy ban Mt trn To quEc Vit Nam tinh 
quãn1dti'án 

1. Mc tiêu du tu: sOa ch&a các hang miic cong trInh nhtm cal thin diu 
kin, môi truOng lam vic cho can b cong nhân viên chirc cci quan; bão v và 
kéo dài tuôi th9 Cong trInh; tao  ra mt tong the kiên true hài hoà, phU hçip vOi 
cãnh quan kiên true chung cüa khu virc. 

2. Quy mô ctâu tu: 

- Nâng cp tix?ing rào mt ben và mt sau trj sO. 

- San nn khuôn viên: Dp dt nn san khu virc thp trüng phIa sau. Lam 
mOi rãnh thoát rn.rOc m.t san chiêu dài 196 m và 06 ho ga thu nuOc. NuOc mt 
duoc thoát ra h thông thoát nuOc duOng Nguyen Hu và hói tiêu tr nhiên sat 
tuô'ng rào. xc i nên, chOng skit lün tai  mt so vj trI ciic b (126m2). 

- Nâng c.p, cãi tao  nhà lam vic 03 tang: 

+ Phông lam vic Phó Chü tjch thng 1: Thay trn la phong kt 600x600, 
chông thâm, xO 1 hp k9 thut thoát nuOc thai khu WC eác tang 2 và tang 3, 
dua d1.rOng ông nuOc thai ra ngoài; bô sung mt so thiêt bj v sinh, quat hut.. 

+ PhOng lam vic Phó Chü tjch thuOng trirc tAng 2: Phá dO tirOng tr%lc 2 và 
triic E dê mO rng din tIch phông lam vic, trát v1ra cot, dam, san lai ni that 

toàn phOng, thay h thông cOa nhà v sinh. 

+ Thay m&i thit bi v sinh dã bj hi.r hông, xung cap. 

+ Cao vQ'a eli, ehng thAm mái sê nO. 

+ Cao san cü, ba ma tIt 01 nizOc và san lai  03 nuOc tuOng ngoài nhà lam vic. 
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- Nâng cp Hi truô'ng: 

+ Thay rnói các thit bj v sinh, din, lát la  gch nn, son tl.ring và thay 

mOi h thông cra tai  khu v sinh. 

+ Cao via CU, chng thm mái sé no. 

+ Cao soTi cU, ba ma tIt 01 nuâc và son lai  03 nix&c tuing ngoài hi 

tnrYng. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tng m1rc du tir dr an: 2.500.000.000 dng (Hal tS'  näm tram triu 

dong); 

5. Ngun vn d&u tir: vn ngân sách dja phiiong can di theo tiêu chI. 

6. Dja dim thirc hin dir an: s IOA, di.rông Nguyn Hue, thành ph Dông 
H, tinh Quãng Trj 

7. Th?yi gian, tin d thrc hin dir an: 202 1-2022 

8. Ngành, ITnh virc, chucrng trInh sir dirng ngun vn: Quãn 1 nhà nuc 

Diu 2. To chuc thic hin 

UBND tinh giao Chü du tir chU trI, phi hçrp vói các cc quan lien quan 
hoàn thành dir an Nâng cap, cãi tao  Trii sâ UBMTTQVN tinh Quãng Trj trInh 
cap có thâm quyên quyêt djnh dâu ti.r dir an theo dñng quy djnh cüa Lut Dâu ti.r 
cong và pháp 1ut lien quan. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. 1Jy ban nhân dan tinh, TJBMTTQVN tinh và các Co quan lien quan chju 

trách nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

2. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhãn dan tinh, 
To dai  biêu Hi dông nhân dan tinh, di bieu Hi dOng nhân dan tinh phôi hçip 
vói Ban Thung trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các tO chüc 
chInh trj xã hi giám sat vic thrc hin Nghj quyêt nay báo cáo Hi dông nhân 
dan tinh theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Nghj quyt nay duqc Hi dng nhân dan tinh Quãng trj, Khóa VII, K' h9p 
thu 19 thông qua ngày . . .tháng . . .näm 2020 và Co hiu lirc kê ti'r ngày thông 

qua.!. 

Noi n/i in: 
-NhuDiêu3; 
- TT Tinh iy (dé báo cáo); 
- Các Ban HDND tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Các So: KHDT, Tài chInh; 
- Luu VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Dàng Quang 
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