
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hnh phñc 

Quáng Tn, ngày  /0  tháng4' nàm 2021 S6:  tO  /TTr-UBND 

T5 TRINH 
V vic giao k hoich dâu tir cong trung hn giai d9an 202 1-2025 

nguOn vn can dôi ngân sách dja phu'o'ng 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Nghj quyt s 137Q- ngày 30/8/2021 cüa Hi dng nhân 
dan tinh ye kê hoich dâu til cong trung han  nguôn von can dôi ngân sách dja 
phwmg giai doan 2021-2025; 

Can cir tInh hInh thirc hin và tin d hoàn thin thu tiic phê duyt chü 
truang dâu tt.r cüa rnt so dr an trong kê hoach  dâu tu cong trung han  giai  doan 
202 1-2025 nguôn von can dOi ngân sách dja phuong; 

Nhm dáp 1rng yêu cu phát trin trong giai doan mi và tInh hInh thirc 
tiên cña tinh; Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, 
giao kê hoach  dâu tu cong trung han  giai  doan  202 1-2025 nguôn von can dôi 
ngân sách dja phrnmg, ci,i the nhix sau: 

1. Nguin ngân sách dja phtro'ng can di theo tiêu chi - dty phông (10%) 

Tai Miic A.I, Biêu sé, 01, Nghj quyt s 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 
cüa Hi dông nhân dan tinh ye kê hoach  dâu tu cong trung han  nguôn von can 
dôi ngân sách dja phuong giai doan  202 1-2025, phân von dr phOng (10%) dixçic 
giao là 223,29 t' dông. 

Ngày 19/11/202 1, UBND tinh dã Co m trInh s 198/TTr-UBND ye vic 
quyêt djnh chU tnwng dâu tu dir an Tuyên dithng kêt nôi cáng hang không 
Quáng Trj vi Quôc lô 1 trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh. 

Can cir quy djnh tai  Khoãn 6 Diu 51 Lut DAu tu cong "Hç3i dng nhán 
dan các cap quyét dinh mc von, vic si't dyng, th&i diem th dyng du' phông 
chung ice hogch dáu tzt cOng trung hgn nguón ngán sách cap mInh quán li". 

Can cü Thông báo s6 170-TB/TU ngày 06/10/2021 cüa Tinh üy Quáng Trj 
kêt lu.n cüa Ban ThuO'ng vi Tinh üy ye trien khai thirc hin các dii ánTrung 
tam din khI LNG Hãi Lang và Cáng hang không Quàng Trj "DOng j'  ho trI 90 
t) dOng ngdn sách d/a phwo'ng dê ddu tu' tuyên dwàng két nOi Cáng hang khOng 
Quáng Tn vài Quóc l JA. Giao Ban can si dáng UBND tinh chi dgo UBND 
tinh hoàn chinh hO so' có lien quan dê trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh ho 
trI nguOn dy' phOng ngân sách d/a phurmg ké hogch dáu tu' cOng trung hgn giai 
doan 2021-2025 dé thwc hiên du'án". 

Do do, nu duçc k' h9p thu 6 HDND tinh khóa VIII quyt djnh phé duyt 
chütrucing dâu tu Di,r an Tuyên di.râng ket nôi càng hang không Quàng Trj vi 
Quôc l 1, kInh d nghj HDND tinh giao kê hoach dâu tu cong trung han  giai 
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don 2021-2025 tir k hoach dir phông (10%) ngun vn ngân sách dja phirong 
can dôi theo tiêu chI cho dr an dê có co si triên khai thrc hin các buc tiêp 
theo. 

(Clii tilt danh myc nhu bilu sI 01 dInh kern,) 

2. Ngun thu sir ding dt: 

Tai Mic A.I.3.c, Biu s 05, Nghj quyêt so 137/NQ-HIDND ngày 
30/8/2021 cüa Hi dông nhân dan tinh ye ké hoach dâu tu côngtrung han  nguôn 
von can dOi ngân sách dja phiong giai doan  2021-2025: Phân ké hoach  von 
dành cho các dir an sê di.rçic HDND tinh giao khi dü diêu kin là 106 t' dOng, 
bao gôm 02 danh miic là Dtthng hai dâu câu day yang song Hiêu - giai doan 1 và 
Tang c1Ing näng hrc cap nuc sinh hoat müa han  cho thành phô Dông Ha. 
Trong do: 

(1) Di v1i d%r an Dithng hai du cu day yang song Hiu - giai don 1: 
ngày 19/11/2921 UBND tinh có Th trinh so 199/TTr-UBND trInh quyêt djnh 
chü tnrcing dâu tir dr an Dithng hai dâu câu day yang song Hiêu - giai doan 1 
trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh. 

(2) Di vOi dir an Tang cithng näng lirc cap nt,râc sinh hoat müa han  cho 
thành phô Dông Ha: dã dirçic tO chirc thâm djnh báo cáo dê xuât chü tnrang dâu 
ti.r vào ngày 19/8/2021 nhrng den nay don vj &rçYc giao 1p báo cáo dê xuât chü 
trucing dau tu (Cong ty cô phân nuâc sach  Quãng Trj) chua trmnh 'ai  hôso hoàn 
thin theo kiên thông nhât tai CUC h9p thâm djnh nên chua Co CO SO dê rà soát, 
tong hcp trInh HDND tinh. 

Do do, nu dugc k' hop thtr 6 HDND tinh khóa VIII quyêt djnh phê duyt 
chü trucing dâu tu Dir an DuOng hai dâu câu day yang sOng Hiêu - giai doan 1, 
kInh dê nghj HDNDtinh giao kê hoach  dâu tu cong trung han  giai doan 2021-
2025 tü nguOn thu dâu giá quyên sr ding dat a cho dir an nay dê có Co sâ triên 
khai thirc hin các bixac tiêp theo. 

(Chi tilt danh muc nhu bilu sl 02 dInh kern,) 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./. — 

Nc'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Thuông trirc Tinh u' (báo cáo); 
- ChU tch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các dai biéu HDND tinh; 
- Sâ KH&DT, S& Tãi chInh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT,  TH.y9, 
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Biêu s 01 
OiCH VON DAU TIX CONG TRUNG HiN GIA! DO4LN 202 1-2025 
N NGAN SACH DIA  PHUOG CAN DOI THEO TIEU CH 
OF  /77'r-UBND ngày  19  tháng 1? nãm 2021 cia (Jy ban nhán dan tinh) 

Dan vj tInh. Triêu ddng 

TI 

- 
Nang luc 
thiet ke 

Thôi gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tu duqc phê duyt 
K hoach 
trung han 
2021-2025 

Ghi chu Danh muc dix an 
Dia 

them XD 
Si quyt dinh 
ngay, thang, 

näm ban hành 

TMDT 

Tng s 
Trong  

do: NSDP 

1 

2 

INiPHONG(1O%) 

Tuyen dumg ket no' cang 
hang không Quãng Trj vci 
Quoc 10 1 

Gio Linh 11,5km 22-25 89.689 89.689 

223.290 

89.689 

133.601 

Giao chi tit danh 
muctaiA.IBius, 
01 N h 

137 
30/8/202 1 cüa 

HDND tinh 
Drphông(chuagiaochitit) 



Biêu s 02 

L?'ANH MuC KE, ACH VON DAU TU' CONG TRUNG HAN GIAI DOAN 202 1-2025 
- N VON DAU TUTNGUON THU SlY DUNG  DAT 

/TTr-UBND ngày  J9  tháng  i'l'  nãm 2021 cüa ('Jy ban nhân dan tinh) 
Doii vi tInh. Triêu dn 

TT 

'¼ 

Danh ml:lc dr 
Nang lirc 
thit k 

Thai gian 
KC-HT 

Quyt djnh dAu tu duqc phê duyt 
K hoach 
trung h.n 
2021-2025 

Ghi chü 

— 

FT 
dim XD 

So quyet d!nh 
ngày, tháng, 

näm ban hành 

TMDT 

Tng s 
Trong  

do: NSDP 

1 

TONGCQNG 

- 

Du&ng hai du cu day yang 
song Hiu — giai don 1 

Dông Ha 

- 

910m 2022-2026 175.000 175.000 

- 

80.000 

Giao chi tiêt danh mic 
tai A.I.3.c Biu so os 

Nghi quyt s 137/NQ- 
HDND ngày 

30/8/202 1 cüa HDND 
tinh 

(Kentheo Ta trM/, so, 

j_ / 



HQI DONG NHAN DAN 
TINH QUANG Tifi 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S& TNQ-I-IDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGH QUYET 
V vic giao k hoich du tir cong trung hn giai a9an 2021-2025 

ngun vn can di ngân sách dja phirong 

HQI DONG NHAN DAN TNH QUANG TRI 
KHOA Vu, KY HQP THin  6 

Can c& Lut Td chtc ChInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015, Lut tha 
dói, bó sung mç5t so diêu cia Lut TO chic chzc GhInh phi và LuçU TO chtc 
chInh quyên dja phuong ngày 22/11/2019, 

Can c& Lut Du tu' cOng ngày 13/6/2019, 
Xét T& trinh s 207/TI'r-UBND ngày 19 tháng 11 nàm 2021 cüa UBND 

tinh ye giao ice hoçch dáu tu' cOng trung hgn giai doan 2021 - 2025 nguOn vOn 
can dOi ngán sách dja phwong, Báo cáo thdm tra cia Ban Kinh té - Ngán sách 
H5i dOng nhán dan tinh; kiên tháo lu2n cza dgi biéu Hi dOng nhán dan tinh 
tgi Icj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua k hoch du tu cong trung hn giai doan 2021-2025 
nguôn von can dôi ngân sách dja phucing nhu các biêu kern theo. 

Diu 2. T chirc thrc hin: 
1. Giao Üy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 
2. Thithng trirc Hci dng nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, các To 

di biêu Hi dOng nhân dan và các di biêu Hi dông nhãn dan tinh phôi hcip vài 
Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dixçc Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, KS' 
hçp thu 6 thông qua ngày tháng nàm 2021 và có hiu lirc ké tü ngày 
thông qua. 

Noi nhân: 
- Cic kiêm tra VB B Tu pháp; 
- TVTU, U HDND, UBND, 
UBM1TQVN tinh; 
- Doàn dai biêu Quôc hi tinh; 
- Van phông Doàn DBQH và I-IDND tinh; 
- Van phàng UBND tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, TP, TX; 
- Các S&, ban, ngành cp tinh; 
- Dai biêu HDND tirib; 
-LuuVT 

CHU TICH 

Nguyn Pang Quang 



Biusi01 
DANH MUC KE HOiCH VON DAU TU CONG TRUNG HiN GIAI DON 202 1-2025 

NGUON VON NGAN SACH D!A  PHUNG CAN 001 THEO TIEU CH! 
(Kern theo Nghj quylt s /NQ-HDND ngày tháng nárn 2021 cüa Hç5i dng nhdn dan tinh) 

Don vi tInh: Triêu dan, 

TT Danh muc du an 
Dia 

. 
diem XD 

Näng hrc 
• 

thiet ke 
Th&i gian 

KC-FIT 

Quyt djnh du tu duçic phê duyt 
K hoach 
trung han 
202 1-2025 

Gin chu 
S quyh dinh 
ngay, thang, 
nm ban hành 

TMDT 

Tng 
Trong 

do: NSDP 
Dli' PHONG (10%) - 223.290 

1 
Tuyn ththng kt ni câng 
hang không Quang Trj v&i 
Qu& lô 1 

Gio Linh 11,5km 22-25 89.689 89.689 89.689 

Giao chi tit danh muc 
tai A.I Biêu s 01 Nghj 

quyêt so 1371NQ- 
HDND ngày 30/8/2021 

cüa HDND tinh 

2 DrphOng(chuagiaochitit) -- - 133.601 



Biu s 02 
DANH MUC  KE HOJCH VON DAU TIf CONG TRUNG HJAN GIAI DOJLN 2021-2025 

NGUON VON DAU T!J Tif NGUON THU SII DVNG  DAT 
(Kern theo Nghj quylt s /NQ-HDND ngày tháng nàrn 2021 cza H(5i &ng nhân dan tinh) 

Do?? vi tInh: Triêu dn 

TT Danhmicdrán 
Dia 

diem XD 
Nng 1irc 

thiêt kê 
Thôi gian 

KC-HT 

Quyt drnh du tu duçic phê duyt 
K hoch 
trung h?n 
202 1-2025 

Ghi chü 
S quyt djnh 
ngày, tháng, 
nàm ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong 

ctó: NSDP 

1 

TONG CQNG 

Duing hai du cu day yang 
song Hiu - giai don 1 

Dông Ha 910m 2022-2026 175.000 175.000 80.000 

Giao chi tiêt danh muc 
ta A.I.3.c Biu so 05 

Nghj quyt s6 1371NQ- 
HDND ngày 30/8/202 1 

cüa HDND tinh 
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