
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH QUANG TRI Dc1p-Tido-Hnhphüc 

SoyL99  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  06' thangAO nám 2022 

T TRINH 
Quyt d!nh  chü truro'ng dan tir diy an: Nhà tho liit si và Doanh tri 

Di tim kim, quy tp hài ct Iit si 584 (giai dotin  1) 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lu.t T chirc chInh quyn dja phtrcing ngây 19/6/2015; Lut sira 
dôi,bô sung mt so dieu cüa Lut To chirc ChInh phü và Lut To chirc chInh 
quyên dja phucmg ngày 22/11/2019; 

Can c1r Lut D.0 tu cong ngày 13/6/2019; 
Can cü Lu.t Ngân sách nhà ni11c ngày 25/6/20 15; 
Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tiz công; 
Can c1r Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü 

quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lutt Ngân sách nba nuOc; 
1Jy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dng nhân dan tinh quy& djnh chü 

trucmg dâu tu dr an Nhà thai 1it sT và Doanh trai  Di tim kiêm, quy tp hài cot 
1it si 584 (giai don 1) v&i các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DU' AN: 
1. Ten dir an: Nba thä 1it si Va Doanh tri Di tim kim, quy t.p hài cot 

1it si 584 (giai don 1) 
2. Di tuçing thii hu&ng dir an: DOi  tim kim, quy tp hal cOt 1it si 584 

3. Dja dim thrc hin dr an: Ban Th& huyn Pha Lan Xay, tinh 
Savannakhet, nuóc Cong boa dan chü nhân dan Lao 

4. Tong müc du tu: 12.890 triu dng 
5. Ngun vn du flr: Ngân sách tinh 
6. Thi gian tin d thrc hin: Giai dotn 2022-2024 
7. Mic tiêu du tu: Bão dam cht luqng, diu kin sinh boat  và lam vic 

cho can b, chiên s5' Di tim kiém, quy tap hâi cot liit si 584 nhäm hoân thành 
tot nhim v11 dugc giao; trên tinh than xây dmg doanh trai  phãi dáp irng tôi 
thiêu nbu cau sü dcing, dam báo chat luçing, tiêt kim chi phi dâu ti.r; gop phân 
vun däp tInh doàn kêt hUu nghj giuia hai tinh Quãng Trj - Savannakhet. 

8. Quy mO du tu: 
- Phn xây dirng: Xây dçrng mOi nhà a và lam vic 02 tang, nhà an, nhà 

bêp cho 30 can b chiên Si; nhà th& 1it si 01 tang v6i din tIch san lOOm2; 
Giêng khoan, be nuac; H thông ha tang k5 thu.t; Công, b& gác; Hang râo; San 
du?mg be tong và các hang miic ph trq; 
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- Thi& bj, doanh cii: Thit bi nhà thi 1it si, Thi& bj phiic vi nhà bêp, 
phông an; phông ngü; Thiêt bj van phông phiic vii phông hQp, phông lam vic; 
May barn nuOc, may phát din. 

9. Nhóm dii an: Nhóm C 
10. Ngành, linh vrc, chi.xcmg trInh si ding ngun vn: Quôc phông 
11. Hinh thic du tu: Xây drng mâi 
II. QUA TR!NH TRIEN KHAI XAY DI'NG BAO cAo nE XUAT CHU 

TRUONG BAU TU D AN 
Thrc hin Kt lun s 876-KL/DU-TU ngày 28/02/2020 gina Ban Thu&ng 

vi Dáng üy Quân khu 4 vá Ban Thung vi Tinh üy Quãng Trj ye phôi hqp lãnh 
do thirc hin nhim v11 Quân sir, Quôc phông; Thông báo so 255-TB/TU ngày 
01/4/2022 Két 1un cüa Thung trlrc Tinh üy tai  phiên h9p ngày 29/3/2022; 
ngày 18/4/2022 UBND tinh có van bàn sO 1 680/UBND-TCTM ye vic bô tn 
kinh phi xây drng Nhá th Lit s và Doanh trai  di tim kiêm, quy tp hài cot 
lit s' ti Lao (giai don 1) dä giao Sà Tài chInh chü trI, phOi hçTp vi các ngành 
lien quan can dôi ngân sách trInh UBND tinh bô trI kInh phi thirc hin. 

Ngày 29/9/2022, UBND tinh có van bàn so 475 8/UBND-TH giao B Chi 
huy quân sr tinh 1p bao cáo dê xuât chü trl.rang dâu tu dir an Nhà thi Lit s và 
Doanh tri di tIm kiêm, quy ttp hài cot lit s ti Lao (giai don 1). 

Ngày 29/9/2022, B Chi huy quân si.r tinh có Tar trinh so 285 1/TTr-BCH 
ye vic dé xuât chü truclng dâu tu xây drng cong trInh Nba thar Lit s' và Doanh 
tri dôi tim kiêm, quy tp hài cot lit s ti Lao (giai doin 1). 

Ngày 03/10/2022, S K hoch và D.0 tu có van bàn s 2047/SKH-TH v 
vic dê nghj tham gia kiên thâm djnh chü trucing dâu tu d,r an gri các sar, 
ngành lien quan. 

Trên ca sà kin tham gia thm djnh báo cáo dê xuât chü truang dâu tu 
cUa các dan vj, c the: Sà Tài chInh t1i van bàn so 3624/STC-QLNS ngày 
04/10/2022; Sâ Xãy dimg ti van bàn so 2172/SXD-QLXD ngày 04/10/2022; 
sar Tai nguyen mOi truarng ti van bàn so 3484/STNMT-QLDD ngày 
04/10/2022; S Ngoi vi1 tai van bàn so 963/SNgV-QLBG ngày 04/10/2022. 

Bô Chi huy Quân sir tinh dã có van bàn s 2891/BCH-HC ngày 
05/10/2022 giãi trInh các ni dung ye chü truang dâu tu d? an và tiêp thu, hoàn 
chinh ho sa trinh thârn djnh thuân thu theo diing quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu 
tt.r cong tai  Ti trinh so 2900/TTr-BCH ngày 05/10/2022 dê xuât chü truang dâu 
tix cong trInh Nba thar Lit s' yà Doanh tri di tim kiêm, quy tp hài cOt 1it s 
ti Lao (giai doan 1) theo kiên tham gia thâm djnh cüa các S. 

Ngày 05/10/2022, Sâ K hotch vá Du ti.r Co Báo cáo so 359/BC-SKH-TH 
kêt qua thâm djnh báo cáo dê xuât chü truang dâu tu dir an Nhá thar Lit s va 
Doanh tr.i di tIm kiêm, quy tp hài cOt lit s ti Lao (giai doan 1) theo dàng 
quy dinh. 

III. DANH M1JC HO S KEM THEO 
1. Báo cáo dê xut chü truo'ng du tu dir an 
2. Báo cáo thm djnh chü truang du Ui d? an 



TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

CHU TIC 

HãSDng 
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Uy ban than dan tinh kInh trinh H)i dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh 
phê duyt Chü truclng dâu tix dir an Nba th?LY Lit s và Doanh trai di tim kiêm, 
quy tp hài cot 1it s5' tai  Lao (giai do.n 1) dé có Ca so triên khai các bizOc tiêp 
theo./. 

No'i nh1n: 
- Nhtr trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Cáe Sâ: KI-I1DT, Tài chinh; 
- BO CHQS tinh; 
- L.ru: VT, THu. 
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