
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI 0)c lap - Ttr do - Hanh phüc 

S:o? /TTr-UBND Quâng Trj, ngàyo5 tháng A'S  nám 2022 

T TRINH 
Quyt dlnh  chü trtro'ng du tu dtr an: "Khu di tIch quc gia dc bit 

Thành Co Quãng Trj và nhü'ng dla  diml.ru nirn sly kin81 ngày dêm 
chien dau, bao vç Thanh Co Quang Tr!  va dir an: Cong vien Thong Nhat 
tii Khu di tIch quc gia dc bit Dôi bô' Hin Lirong—Bn Hal, tinh Quãng TrI" 

KInh gui: Hi dng nhãn dan tinh 

Can c1r Cong van s 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 cüa Thu tithng 
ChInh phü v vic thông báo k hoch dâu tu cong trung hn von NSTW giai 
don 202 1-2025 b sung dr kin; Cong van so 7895/BKHDT-TH ngày 
02/11/2022 cüa Bô Kê hoach  và Dâu tu ye vic hithng dn hoãn thin thu t%ic 
du lit dir an b trI tr ngun k hotch du tu cong trung hn vn NSTW giai 
don 2021-2025 dir kin b sung; theo do, tinh Quâng Trj duçcc Trung uong b 
trI vn 02 dir an, gm: (1) Dr an Khu di tIch quôc gia dc bit Thành Co Quâng 
Trj và nhflng dja diem liru nim sir kin 81 ngày dém chiên dâu, bão v Thành 
C Quâng Trj väi s vn dir kin du tu là 90.000 triu dng. (2) Dir an Cong 
viên thng nhAt ti khu di tIch quc gia d.c bit dôi bi Hin Lucmg — Bn Hài, 
tinh Quáng Trj vol sO von dr kiên du tir là 80.000 triu dng. 

Ngày 18/11/2022, UBND tinh dã có TO trInh so 222/TTr-UBND trinh 
HDND tinh quyêt djnh chü truclng du lit dir an: Khu di tIch quc gia dc bit 
Thành Co Quãng Trj và nhftng dja dim hxu nim s1r kiin 81 ngày dêm chin 
dâu, bâo v Thành C Quãng Trj. Ngày 21/11/2022, UBND tinh dã cO TO trInh 
sO 238/TTr-UBND trInh HDND tinh quyét djnh chü trrnmg d.0 tu dir an: Cong 
viên thông nhât ti khu di tIch quc gia d.c bit DOi bO Hin Lumg — Bn Hài, 
tinh Quãng Tn. 

Can cü Quy ch lam vic Ban Chp hânh Dâng b tinh khoá XVII, nhim 
kS' 2020-2025 (Quy chê so 01-QC/TU ngày 19/01/2021); ngày 18/11/2022, Ban 
Can sir Dâng UBND tinh dâ có TO trInh so 75-TTr-BCSD d nghj Ban Thithng 
vii Tinh üy xem xét cho kin v ni dung Báo cáo d xut chU trucmg du tir 
02 d? an nêu trên. 

Tip thu kin chi do cüa Ban ThuOng vii Tinh üy tai  cuc hçp ngày 
24/11/2022, UBND tinh báo cáo và d nghj HDND tinh quyt djnh chü trixclng 
dâu tu 02 dir an nêu trên vOi các ni dung chinh nhir sau: 
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A. THÔNG TIN CHUNG CUA CAC DII AN 

I. Dir an Khu di tIch qu& gia dc bit Thành C Quãng Trj và nhfrng dja 
dim hru nim siy kiin 81 ngày dêm chin du, bão v Thành C!i Quãng TrI: 

1. M,c lieu diu 1w: Bâo tn, ton to và phát buy giá trj di tIch ljch sir qu& 
gia dc bit "Thành cô Quãng Trj và nhtrng dja diem km nim sir kin 81 ngày 
dêm näm 1972"; gop phân giáo dc tinh than yêu nuóc cüa các the h ngu&i Vit 
Nam, dng th?i to ra mt dim dn du ljch cho tinh Quâng Trj nói riêng và Ca 

nuâc nói chung. Thiêt 1p môi quan h các diem du ljch trong vüng, tto môi quan 
h lircing h nhäm phát triên du ljch mt each ben vtrng và da dung. 

2. Các hçzng mc, cong trinh du 1w: 

2.1. Tu bd, báo tan, ton tgo náng c4v  các hgng myc Khu di tIch qudc gia 
dgc bitt  Thành cO Quáng Trj và các hgng myc phy trçt. 

2.2. Tu bd, báo tan, tOn tgo chdng xuóng cap các di tIch lwu nim sr kin 
81 ngày dêm chiên dáu, báo v Thành CO Quáng Trj và các hgng myc phy trçr. 

3. Nhómdrán:NhómB. 

4. Dja dkm thy'c hin dr an: Thj xã Quãng Trj và huyn Hal Lang, tinh 
Quãng Trj. 

5. TJng v6n 1hrc hin dr an: 90.000 triu dông. 

6. NguEn v6n: Ngãn sách Trung i10ng. 

7. Thàigian thy'c hien: Näm 2023-2025. 

8. Co quan, don vj lhrc hin d(r an: Si Van hoa, Th thao và Du ljch, 
Ban Quán l dir an dâu tu xây dirng tinh phôi hçip vâi các c quan lien quan t 
chirc thirc hin và giám sat cht chë qua trInh triên khai thirc hin dir an. 

P A A A A A A A• II. Dir an Cong vien thong nhat ti khu di tich quoc gia dic biçt Doi 
bô Hin Lirong — Bn Hãi, tinh Quãng Tr!. 

1. Mic lieu diu 1w: DAu P.r tu b& bào tn Cong viên Thng nht ti khu di 
tIch quôc gia dc bit dôi b?i Hiên Lixng Ben Hài là Cong viên chuyên ctê 1ch sü, 
ttrng buóc C11 the hoàn thin ca so vt chat, phát huy hiu qua và giá trj ljch sl'r, van 
hóa truyen thông cüa di tIch. 

2. Các hzng myc, cOng lrinh du 1w: 

Tu bd, tOn tgo tang th di tIch quc gia dçc bitt dOi bà Hin Lu'o'ng BIn Hái 
gm các hgng myc: K3) dài, cáu Hiên Lurnig, Nhà Lien hQp; chinh trang cánh 
quán và các hçing myc phy trçl cüa di tIch; dáu tu' trang thiêt bj phyc vy quán 13), 
khai thác và phát huy giá trj di tIch. 

3. Nhóm drán: Nhóm B. 

4. Dja dJtm llzy'c hin dr an: Xã Hin Thành, huyn Vinh Linh và xä Trung 
Hâi, huyn Gio Linh, tinh Qung Tn. 

5. Tiing vEin lhrc hin dr an: 80.000 triu dng. 

6. Nguiin v6n: Ngân sách Trung tnmg. 
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7. Th?rigian thrc h4n: Näm 2023-2025. 

8. Co quan, don vj I/nrc hin dr an: Sâ Van boa, Th thao và Du ljch, Ban 
Quân 1 dir an dâu ti.r xây dirng tinh phôi hçip vâi các Co quan lien quan to chIrc 
thirc hin và giám sat cht chë qua trInh triên khai thirc hin dir an. 

B. QUA TR!NH TRIEN KHAI XAY DJNG BAO cAo E XUAT 
CHLJ TRIJJNG BAU TUDIJAN 

Thrc hin Cong van s 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 cüa Thu trâng 
ChInh phU ye vic thông báo Ké hoach  dâu tu cong trung hn von NSTW giai 
don 2021-2025 bô sung dir kiên và Cong van so 78951BKHDT-TH ngày 
02/11/2022 cüaB Kê hoch và Dâu tu ye vic huàng dan hoãn thin thu tiic 
dâu tu dr an bô trI tünguOn kê hoch dâu tu cong trung hn von NSTW giai 
don 202 1-2025 dr kiên bô sung; ngày 03/11/2022, UBND tinh dä CO Côn van 
so 5577/UBND-TH ye giao nhim v11 1p Bao cáo dê xuât chü trtxcmg dâu tr 
các dr an thuc lTnh virc van hóa tü nguôn von dâu tu cong trung hin von 
NSTW giai don 202 1-2025 bô sung. 

Qua trInh l.p, thm djnh báo cáo d xut chü tnrclng du tu, d dam bão 
thrc hin theo dung quy djnh cüa pháp 1ut và clii do cUa Bi Ké hoch và Dâu ti..r 
tai Van ban so 7895IBKHDT-TH ngày 02/11/2022; trén Co s& kiên thông nhât 
cüa Hi dOng thâm djnh t.i cuc h9p ngày 14/11/2022 và cuc h9p ngày 
19/11/2022, UBND dä tO chüc thâo 1un tp the, biêu quyêt theo da so ye vic dê 
ngh quyêt djnh chü tnwng dâu tu các dir an tnrâc khi trmnh Hi dông nhân dan 
tinh KhOa VIII. 

Theo d xu.t cüa So Van hOa, Th thao và Du ljch và SO K hoach và Du 
tu (tai Báo cáo thâm djnh s 427/BC-SKH-KG\'X ngày 14/11/2022 và Báo cáo 
thãm djnh sO 4411BC-SKB-KGVX ngày 21/11/2022); UBND tinh trInh HDND 
tinh phê duyt Báo cáo dê xuât chü tnrong dâu tu: Dir an Khu di tIch quôc gia 
dc bit Thành Co Quáng Tn và nhüng dja diem luu nim sir kin 81 ngày dém 
chiên dâu, bâo 4 Thành Co Quân Trj" vá dij an Cong viên thông nhât ti khu 
di tIch quôc gia dc bit DOi bi Hiên Luong — Ben Hâi, tinh Quâng Trj theo các 
ni dung nêu ti mic A cüa TO trInh nay. 

TO trInh nay xin thay th TO trInh s6 222/TTr-UBND ngày 18/11/2022 và 
TO trmnh so 238/TTr-UBND trinh ngày 18/11/2022 cüa UBND tinh. 

(N5i dung dir tháo Nghj quylt dInh kern).!. 

Noi nhin: 
- Nhtr trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: K}IDT, TC, VHTF&DL; 
- BQLDA DTXD tinh; 
- CVP, PVP; 
- Lru VT, CN, TH, KGVX. 

Vô Van Hirng 
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