
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TINH QUANG TRj Dc lap - Tir do - Hnh phiic 
So 3!. /TTr-UBND Quáng Tn, ngàyOStháng 3 nàm 2021 

TO TR!NH 
V vic thông qua các Báo cáo, Tr trInh trInh k)' hQp thfr 20 

Hi dông nhân dan tinh khóa VII 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Can ctr Lut t chirc chInh quyn dja phro'ng ngày 19/6/20 15; 

Thirc hin K hoach  s 03/KH-HBND ngày 02/01/2021 cüa Hi dng 
nhân dan tinh v t chirc kS'  h9p thir 20 - HDND tinh khóa VII 

Uy ban nhân dan tinh trInh HDND tinh các ni dung sau: 

I. T trInh, D an trInh phé duyt chü trrnYng dâu tu cii th nhix sau: 

1. Tiu dir an cm mc quãn 1 quy hoach sü diing dt và GPMB thuc dir 
an Câng hang không Quãng Trj 

2. Du an NghTa trang phiic vi di di m khu virc Bc sOng Hiu. 

3. Du an Khu dO thi Tan Vinh. 

4. Dung ni du&ng H ChI Minh nhánh Dông vii dix&ng H ChI Mirth 
nhánh Tãy. 

5. Giãi phóngmt bang d thrc hin Dr an nâng cap, ma rng Quc I 9 
doan tr Quoc 1 1 den cáng Cira Vit. 

6. Dr an xây dirng doanh tr?i  Di cành sat phàng cháy, chüa cháy và ciru 
nan cthi h dja phucing. 

7.Dr an Tr s& cUa S& VAn hóa, Th thao và Du ljch. 

8. Dir an Nhà a cong v1i cüa Trung tam quãn 1 cira khu tai  ciia khu 
quôc tê La Lay. 

II. Các dr an trinh ch.p thun thu hi dt, chuyn miic dIch sa diing dAt 
the nhi.r sau: 

1. Du an xây dimg co sa h tAng k thut CCN Cam Hiu. 

2. Dir an din gió Tan Hqp. 

3. Diu chinh dja dim thu hi dir an tram bin áp 220kV và du&ng day 
220 kV Dông Ha-Lao Báo 
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III. Các d? an trInh chuyn miic dIch s1r ding rmg, chê nhu sau: 

1. Tiu dir an dthng giao thông do thj Lao Bão thuic Dir an phát trin do 
thj doc hành lang tiêu ving sOng Me Kong (GMS) (Hang mlic: Dii&ng Wing 
Vucing). 

2. Dr an Tram bin áp 220kV Lao Bão vâ Du&ng day 220kV DOng Ha - 
Lao Báo, tinh Quâng Trj (dçit 2). 

3. Di.r an DH7/CZ 6-3 (tài lieu mat). 

4. Dr an khai thác thác dt lam vt lieu san lap tai xâ Hãi Truô'ng. 

5. Diu chinh din tIch chuyn di mic dIch sr dicing thng tai Nghi quy& 
so 109/NQ-HDND ngày 9/12/2020 cia HDND tinh. 

IV. Ti trInh v/v dê nghj sra dOi, bô sung mt so ni dung Nhi quyêt s 
33/2016/NQ-HDND ngày 14/1 2/2016cüa HDND tinh Quâng Trj ye vic thông 
qua dr an Quy hoach tOng the h thông ca so ci.'ia hrc h.rcing Cãnh sat phông 
cháy, chila cháy và cru nan  cru h tinh Quáng Tn den nãrn 2020, t.m nhIn dn 
näm 2030. 

V. Thtrmnh v quy djnh mrc chi, th&i sian hi.r&ng ch d phic vi.1 bu 
di biêu Quôc hi khóa XV và bâu cCr dai  biéu HDND các cap tinh Quâng Tn, 
nhiêm k' 202 1-2026. 

VI. TO trInh d nghj diu chinh, b sung Nghj quyt Phê chun quy4t toán 
thu NSNN, chi NSNN NSDP tinh Quãng Tr nàrn 2019. 

TO trInh nay thay th tO trInh so 30/TTr-UBND ngày 03/3/2021 

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

A'c'i n/tan: 

-NhLrtren; 
- iT. HDND tinh; 
- CT, các PCI UBND tinh, UVUB tinh; 
- Chánh, PVP, Cv; 
- LLru: VT, TH(D), TH(H). 
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