
Vô Van Hirng 

TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

U BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S& 6'261/UBND-TH 
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KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Th%rc hin Thông báo s 358/TB-FIDND ngày 02/12/2022 v kêt 1un cUa 
Thiing trrc HDND tnh tti phiên h9p thu 25, UBND tinh xin báo cáo nhu sau: 

Ngày 18/11/2022, Uy ban nhân dan tinh có Ti trInh s 220/TTr-UBND 
ye vic phê duyt diêu chinh chü tnrong dâu tu dir an Via he di.thng Hung 
Vucing (don tü du&ng Ngô Quyên den ththng Din Biên Phü). Phucmg an dê 
xuât dâu tu Dir an Via he Dung Hung Vi.rcmg duçc Sà Kê hoach và Dâu tu 
tham mini tui Báo cáo so 52/BC-SKH-KTN ngày 17/02/2022 và tai  Van bàn so 
2429/SKI-i-KTN ngày 14/11/2022. 

Uy ban nhân dan tinh cüng dã có Van bàn s 6007/UBND-TH ngày 
24/11/2022 ye vic lam rö them mt so ni dung lien quan dê xuât diêu chinh 
chU trilo'ng dâu tu Du an Via he duâng Hung Vuang (dron tü d:ithng Ngô Quyên 
den duông Din Biên Phü) và Van bàn so 6088/UBND-TH ngày 29/11/2022 ye 
vic bô sung mt so ni dung Dir an Via he dithng Hung Vuang (do.n Ngô 
Quyên - Din BiênPhü). Trong do, dä báo cáo giãi trInh rat rO sir can thiêt trInh 
HDND tinh cho diêu chinh chü truGng dâu tu di,r an Via he du?mg Hung Vucmg 
(doan tir dixng Ngô Quyên den duOng Din Biên Phii) và 1 do dê xuât diêu 
chinh phucing an thiêt kê via he dumg Hung Vinmg theo huàng van minh, hin 
dai, hiu qua tr nguôn von ngân sách dja phumg và nguôn von du cüa Dir an 
GMS. 

liJy ban nhân dan kInh trInh HIDND tinh xem xét, quy& djnh.v 

Nol nhân: 
- Nhir trên; 
- Thtrmg trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sâ: KH&DT, XD, GTVT, TN&MT; 
- Ban QLDA Du tu xây thing tinh; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Li.ru: VT, THU, KTT(Itfl. 
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