
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc 1p - T.r do - Hanh phüc  

Sô:14-19 /TTr-UBND Quáng Trj, ngàyil8 tháng nám 2022 

TO TRINH 
V vic dà'ng thrc hin chü triro'ng du tir dir an 

Tru s& Hi Lien hip phy nü' tinh Quãng Trj 

Kinh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 

Dir an Trij s& lam vic Hi lien hip Phii ni tinh Quãng Trj (sau day gçi 
là Dir an) duçic Hi dông nhân dan tinh phê duyt chü triing dâu tu tai  Nghj 
quyêt so 66tt'.TQ-HDND ngày 10/11/2020 và Ngh quyêt so 36/NQ-}-IDND ngày 
12/5/2022 vói các ni dung chü yêu: 

-Quy mô du tu: xây mOi Nhà lam vic 3 tang (bao gm phông da nàng 
150 chô); tong din tIch san xây drng 1.139,4 m2. Các hang miic ph%i try: nhà 
dé Xe, nhà trirc báo v, công, hang rào, san vun. 

- Tong miirc du tu: 13.978 triu dng 
- Nguôn vn dAu Un Ngân sách tinh 

- Thi gian thrc hin: 2021 — 2023. 

Dir an dã duqc Hi dng nhân dan tinh thng that d? kin can dôi trong 
ké hoach  dâu Ui cong trung han  giai doan 2021-2025 vài so von 13.97g triêu 
dông (tai Nghj quyêt sO 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 ye vic cho kiên lan 
thu 2 dôi vâi kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 2021-2025) và giao kê 
hoach trung  han  thuc nhóm "các dr an HDND tinh giao khi dü diêu kin" (tai 
rniic V Biêu so 4 Nghj quyêt so 137/NQ-HDND ngày 30/8/202 1 ye kê hoach 
dâu tLr cong trung han  nguôn von ngân sách dja phucng giai doan 2021-2025 
cüa tinh). 

Thrc hin kin chi dao  cüa Thu?ing trirc Tinh üy, ngày 22/3/2022 US' 
ban nhân dan tinh có Van bàn so 11 70/UBND-TH ye phung an bô tn các c 
quan dr kiên chuyên ye lam vic tai  trii s Hi dông nhân dan tinh sau khi Trii 
s& Tinh üy và các Co quan xây drng hoàn thành. Quan diem chung duçic cac Co 

quan, to chirc doàn the thông nhât vài phuong an bô trI các co quan là "Uy ban 
mt trn To quôc Vit Nam tinh, H(5i cyu chién binh, H3i chü' thp dO, H5i nông 
dan tinh, Hç3i Lien hip phy ni tinh, Tinh doàn chuyên ye lam vic tQi try sà Hói 
dông nhán dan tinh sau khi try sO' Tinh iy và các cci quan dirçrc xáy dyng hoàn 
thành." Ngày 25/5/2022, Tinh Uy có Thông báo sO 271-TB/TU kêt 1un cüa Ban 
Ththng vi Tinh üy ti phiên hçp ngày 20/5/2022 ye mt so ni dung ye kinh tê 
xã hi, trong do: "thOng nhátphzro'ng an bô trI các cci quan d kién chuyén ye 
lam vic tgi try sO' HDND tmnh sau khi try sO' Tinh üy và các cci quan hoàn than/i 
nhu dé xuát cla UBND tinh tgi COng van so 1170/UBND-TH ngày 22/3/2022". 
Theo d, Tru sâ Hi lien hip ph11 n tinh sê duçic sap xêp ye lam vic tai  tni s 



Hi dông nhân dan tinh sau khi trii sâ Tinh üy và các c quan duçc xây drng 
hoàn thành. 

Ngày 14/7/2022, Hi dng nhn dan tinh ban hành Nghj quyêt so 41/NQ-
1-IDNID ye vic diêu chinh, bô sung kê hoach dâu tix cong trung htn giai don 
2021-2025 nguOn vOn can dôi can dOi ngân sách dja phucmg dä diêu chinh giám 
vOn thorn "cac dr an HDND tinh giao khi dü diêu kin" là 13.978 triu dông 
(dung vài sO von dir kién cüa dir an Trii sâ Hi lien hip phii n tinh). 

Do dO, Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh cho di'rng 
thirc hin chü trucmg dâu tu cüa dir an Trt sâ lam vic Hi Lien hip Phii ni 
tinh Quãng Tr dê có cor si triên khai th%rc hin các burc tiêp theo. 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh xern xét, quyt djnh./.  t— 

Nii nhân: 
- Niur trên; 
- Thtr&ng tri,rc Tinh u' (báo cáo); 
- Ban KTNS - 1-IDND tinh; 
- Chü tich,  các PCT UBND tnh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, 

 

Vô Van Htrng 



Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

NGH! QUYET 
A •a A Ve vJçc dirng thic hiçn chu tr.ro'ng dau tu diy an 
Tru s&Hi Lien hip phii nü' tinh Quãng Trj 

St: /NQ-HDND 

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hinh phüc  

HQI BONG NIIAN DAN TNH QUANG TRJ 
KHOA VIH, KY HQP THG 

Can cz- Luát Td chtc C'hInh quyn dja phu-ung ngày 19/6/2015, Luát tha 
dôi, bô sung mót so diêu cia Lut TO ch&c chic GhInh phi và Luát To ch&c 
chInh quyên djaphzro'ng ngày 22/11/2019 

Can cz Lut Du tu- cOng ngày 13/6/2019; 

Xét T& trInh s /TI'r-UBND ngày tháng nám 2022 cza UBND 
tinh ye vic ding thtc hin chi trw071g dáu tir du- an Tru sà H5i Lien hip phy 
n12 tinh Quáng Trj; Báo cáo thám ira cia các Ban Hi dOng nhán dan tinh, j 
kiên tháo luçn cia dgi biêu H3i dOng nhán dan tinh tçii /cj) hop. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Dirng thirc hin chü trtrcmg dâu ttr digr an Trti so Hi Lien hip 
phi ncr tinh Quáng Trj dâ dugc Hi dông nhân dan tinE phê duyt chü trucing 
dâu tu tai  Nghj quyêt so 661NQ-HDND ngây 10/11/2020 và Nghj quyêt so 
36/NQ-HDND ngày 12/5/2022. 

.A Theu 2. To chi.rc thrc hiçn 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thrc hin Nghj quyt 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. ThuOng trrc Hi dng nhan dan, các Ban Hi dng nhân dan, các T 
di biêu Hi dông nhân dan và các di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hqp 
vOi Uy ban mt trn To quOc Vit Nam tinh giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dtrçc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa VIII, k' 
h9p thu .... thông qua ngày tháng näm 2022 và có hiu lirc ké tü ngày thông 
qua. 
Noinhn: 
- TVTU, Yr HDND, UBND, 
UBMTFQVN tinh; 
- Doàn dai  biu QH tinh; 
- VP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- VP UBND tinh; 
- TT HDND, UBND các huyên, TP, TX 

Nguyen Bang Quang 

CHU T!CH 
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