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T TRINH 
V vic diu chinh k hoich dfiu tir cong trung hn giai doin 2021-2025 

(lan 3) ngun thu tfr dâu giá quyên sü diing dat do tinh quail l 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Can ci'r quy djnh tai  Khoán 7 Diu 67 Lut Du ti.x cong nàm 2019; 

Can ci'r k hoach du tu cong trung han  giai doan 202 1-2025 dâ duçic 
HDND tinh thông qua tai  Nghj quyêt sO 137/NQ-HDND ngày 30/8/202 1; 

Can cü Nghj quyt s 11 1/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cüa HDND 
tinh ye c the tài chinh xây dirng kêt câu ha tang phát triên qu dat và giãi 
phóng m.t bang, tao  qu dat sach  trên dja bàn tinh Quàng Trj; 

Uy ban nhân tInh kInh trInh HDND tinh thông qua Nghj quyt diêu chinh 
kê hoach  dâu tu cOng trung han  giai  doan  2021-2025 (lan 3) nguôn thu dâu giá 
quyên sr diing dat do tinh quàn 1 (nguôn thu dâu giá quyên si.r diing dat a ti 
thành phô DOng Ha do Trung tam Phát triên qu9 dat tinh thirc hin) nhi.r sau: 

I. BIEU CHiNH KE HOACH DAU TIX CONG TRUNG HAN  GIAI 
BOeN 2021-2025 (NGUON THU TJ' DAU GIA QUYEN SI DUNG DAT 
0 TiJ THANH PHO BONG HA DO TRUNG TAM PHAT TRIEN QU 
DAT TINH THUC HIEN): 

1. Các dty an diu chinh giãm vn: Diu chinh giãm k hoach trung han 
giai doan  202 1-2025 (dã giao tai  Nghj quyêt sO 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 
cüa HDND tinh) cüa 03 dir an v&i tong so von là 79.769 triu dng, ci the là: 

- Dir an Din c1zku sdng dirirng Tr4n Blnh Trrng (dozn là' QL.9 den 
du'irng Din Biên Phü): Kê hoach trung han  giai doan 202 1-2025 dã phân bô 
cho dir an 3.000 triu dOng. Den nay dir an dã hoàn thành dua vào srdiing và dã 
&rçYc UBND tinh phê duyt quyêt toán hoàn thãnh ('Quyet a'jnh so 1 780/QD-
UBND ngày 05/7/2022,) vâi nhu câu von thrc hin chi là 970 triu dOng, do do 
dê nghj giâm sO von không thijc hin cüa dir an là 2.030 triu dng. 

- Dir an Khu do lhj sinh thai Nam Dông Ha: Dir an duc HDND tinh phê 
duyt chü trung dâu tlj tai  Nghj quyêt so 52/NQ-HDND ngày 12/5/2021 vâi 
tong müc dâu tu là 546.680 triu dOng, thai gian thigrc hin nàm 2021-2024; so 
vn trung han  giai  doan  202 1-2025 dã bO trI cho dr an là 485;000 triu dOng 
(Quyét djnh so 2310/QD-UBND ngày 31/8/2021), trong dO so von da bô trI den 
hêt näm 2022 là 2.200 triu dông. Hin nay, dir an nay chua dugc phe duyt báo 
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cáo nghiên c1ru khá thi b&i quy hoach chi tit t' 1 1/500 Khu do thj sinh thai 
Nam Dông Ha phâi thrc hin các thu tic diêu chinh citc b. 

Trôn cor sO rà soát tin d tng th ciia các dir an, nhu cu vn bô trI cho 
các dr an, nhim viii quy hoach  và nhäm phát huy hiu qua sr diing nguôn von 
duçc phân bô, UBND tinh dê nghj giàm là 71.739 triu itông tü kê hoach clâu tu 
cong giai doan 2021-2025 dà bô trI cho di.r an Khu do thj sinh thai Nam Dông 
Ha dê bO trI cho các dir an, nhim vu cap bach chua diiçic bô tn trong trung han 
giai doan  2021-2025. 

K hotch trung han  giai  doan  2021-2025 con lai  cüa dir an là 413.261 triu 
dOng, sO vOn cOn thiêu dê nghj tiêp t%ic bô trI trong giai doan  2026-203 0 là 
131.739 triu dông (cac dr an khác dêu dã di.rcic bô tn dü von theo tOng müc dâu 
tir trong giai doan 2021-2025). Theo Ngh quyêt so 137/NQ-HDND ngày 
30/8/202 1 cüa HDND tinh, tOng so von kê hoch giai doan 202 1-2025 bô trI cho 
các di,r an phát triên qu dat là 1.057.500 triu dông; so von dâu tu cüa các d1r an 
phát triên qu dat duc phép bô trI von trong giai doan 2026-2030 là 2 11.500 
triu dOng (20% x 1.057.500 triçu dong). Nhix v.y, so von cOn lai  cUa d an Khu 
do thj sinh thai Nam Dông Ha dê nghj tiêp tilc bô trI giai doan 2026-203 0 là 
13 1.739 triu dông khOng vuçit qua 20% tong so von trung han  giai doan 202 1-
2025 bô trI cho các dr an phát triên qu' dat là phii hçip vth quy djnh tai  khoàn 2, 
Diêu 89 Lut Dâu tu cong. 

- Dy' an Giãiphóng mt bang 4w qu9 dEt szch phyc vy dâu giá quyên sü 
dyng dEli dê thy'c hin dy' an Khu do thj thu'o'ng mcii - did, vy IJam DOng Ha: 
Kê hoach trung han  2021-2025 duçc giao 18.000 triu dông. Den nay dir an dâ 
cor bàn hoàn thành vci tOng nhu câu von là 12.000 triu dông nên dê nghj giám 
so von khOng thirc hin là 6.000 triu dông. 

2. Các di an diu chinh tang vn: D nghj diu chinh tang kê hoach 
trung han  giai doan 202 1-2025 cüa 11 dir an và nhim vii quy hoach vâi tong so 
vOn dê nghj diêu chinh tang là 79.769 triu dng, cii the nhu sau: 

- Dy' an Khu do ihj Nam Dông Ha giai doçin 3: S vn trung han  giai 
doan 202 1-2025 là 7.000 triu dông, sO vOn kê hoach 2022 dãbO trI 7.000 triu 
dng ('Quyêt djnh so 4522/QD-UBNDngày 30/12/2021,,). Den nay, dir an dã 
hoàn thành bàn giao dim vào sü dng, tong so vOn cOn thiêu là 1.100 triu dông, 
dê nghj bô trI them 1.100 triu dng de thanh toán khôi lugng dã hoàn thành. 

- Dy' an C'ông viên ihành piz DOng Ha: Dir an dã duçic TJBND tinh phé 
duyt quyêt toan hoàn thành tai  Quyêt dinh so 556/QD-LJBND ngày 15/3/2021, 
tong so vOn cOn thiêu là 210 triu dông. Dê nghj bô trI so vOn 210 triu d1ng dê 
thanh toán khOi luçing dä hoàn thành. 

- Diêii chinh cyc b3 quy lioch clii tilt xEly dyng tj l 1/500 K/ia ctô i/if 
Nam DE3ng Ha giai don 3 (ichu ã'âí cé kfi h&u  Cc-4): UBND tinh dà dông 
chü truang diêu chinh kê hoch dâu tu cOng trung han  giai  doan  2021-2025  tai 
Van bàn s 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Nhim vii quy hoach dä duçic 
UBND thành ph DOng Ha phê duyt tai  Quyêt djnh so 703/QD-UBND ngày 
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13/4/2021 vâi giá trj dr toán là 48,922 triu dng. D nghj b trI s vn 48 triu 
dng dé có cci s thirc hin. 

- Ditu chinh cic b3 quy howh chi tilt xây dy'ng tj 1 1/500 các khu dat 
thu5c Khu do thj Nam DOng Ha: Nhim vi diêu chinh quy hoach  dirc UBND 
tinh giao Trung tam Phát triên Qu5 dat tinh thirc hin ti Van bàn so 
5151/TJBND-TN ngày 27/10/2021. Tong nhu câu von cho nhim vii 1p diêu 
chinh quy hoach là 400 triu dông. Dê nghj bô trI so von 400 triu dông dê có 
co s thrc hin. 

- Quy hoçich c/i tilt tj i 1/500 k/u vrc ththng An Du'o'ng Vu'o'ng, thành 
ph0 DOng Ha: Nhim vi1 diêu chinh quy hooch duc UBND tinh giao Trung 
tam thiic hin tai  Van bàn so 54/UBND-TN ngày 25/3/2022. Nhu câu von cho 
nhim vii 1p diêu chinh quy hoach là 390 triu dng. Dê nghj bô trI so von 390 
triu dông dê CO c s thirc hin. 

- Quy hoich c/i tilt t l 1/500 Co so' h tEng khu dan cit Thwçing 
Nghia, phwO'ng DOng Giang, than/i pith Dông Ha (k/u tái djnh cw): UBND 
tinh da dông 2 thrc hin dir an tai  Van bàn so 51 50/UBND-TN ngày 
27/10/2021. Nhu câu von cho nhim v1i 1p  quy hoach là 540 triu dOng. Dé 
nghj bO trI sO von 540 triu dng dê có ci sâ thirc hin. 

- Quy hoich các dilm thu3c dja bàn huyn Gio Link d9c theo tuyln 
Dzthng yen biên kêt nOi hành lang kin Ii tê DOng Tây, tin/i Quáng Trj: Nhim 
vii 1p quy hotch &rçlc UBND tinh giao Trung tam Phát triên Qu dat tInh thrc 
hin tai  Van bàn so 51 52/UBND-TN ngày 27/10/2021. Dir kiên nhu câu von cho 
nhim vii 1p quy hoach là 2.000 triu dOng. Dê nghj bô trI so von 2.000 triu 
dông dê có co si thirc hin. 

- Quy ho,ch cdc dilm tI,u3c dia bàn /zuyn Tr4u Phong d9c theo tuyln 
Dwo'ng yen biên kêt nOi han/i lung kin/i tê Dông Tây, tInh Quãng Trj: Nhim 
v11 1p quy hoch duçic UBND tinh giao Trung tam Phát triên Qu dat tinh thirc 
hin tai  Van bàn so 5152/UBND-TN ngày 27/10/2021. Dir kiên nhu câuvôn cho 
nhim V11 l.p quy hoch là 1.500 triu dong, do do dê nghj bô tn so von 1.500 
triu dông dê có cc s& thrc hin. 

- Dy an Lát via he các tuyln dithng can 4ii khu do t/ij Nan, DOng Ha 
giai doin 1: Dir an dã duc UBND tinh giao nhim vi cho Trung tam Phát triên 
Qu dat tinh thrc hin ti Thông báo so 81/TB-UBND ngày 08/6/2021 vàVän 
bàn so 4792/UBND-KT ngày 30/9/2022. Dir an dã duçic Si Kê hoach và Dâu tix 
thâm djnh báo cáo dé xuât chü truong dâu tu d an vi tong mrc dâu tu là 
28.895 tniu dông, thai gian thirc hin tü 2023-2025. Do do, cté nghj bô tn so 
von 28.891 triu d1ng dé triên khai thirc hin. 

- Dir an Xây drng, chin/i trang, hoàn thin dEng b3 co so' /ii tEhig k/u 
dO th! Nam BOng Ha giai do,n 2: Dir an dã dugc UBND tinh giao nhim vii 
cho Trung tam thc hin ti Van bàn sO 55671UBND-TN ngày 17/11/2021. Dir 
an dã duçic S& Kê hoch và Dâu tu thâm djnh báo cáo dé xuât chü trucrng dâu tu 
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vói tng müc d.0 tu dir an là 38.692 triu dng, thai gian thrc hin tü 2023-
2025. Do do, dê nghj bô trI so von 38.690 triu dông dê triên khai thc hin. 

('C'ó bku chi tjlt a'Inh kèm.) 

II. BO SUNG KE HOCH BAU TU' CONG TRUNG HN GIAI 
DOiN 2021-2025 (NGUON THU TiX DAU GIA QUYEN sU DUNG  BAT 

TAI TP. BONG HA DO TRUNG TAM PHAT TRIEN QU BAT TINH 
THTIC HIEN): 

1. K hoach d.0 tu cong trung han  giai doan 202 1-2025 ngun vn d.0 tu 
tir nguôn thu str dung dat (nguon thu tr dâu giá quyên si diing dat a) dâ duçic 
HDND tinh thông qua tai  Nghj quyêt so 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 là 
2.250.000 triu dông. 

Phuo'ng ánbô sung nhtr sau: Theo Bang di chiu s tin trüng du giá 
quyên sr diving dat nàm 2021 giüa Kho bac  nhà nthc tinh vai Trung tam phát 
triên qu5 dat tinh, so tiên thu cüa Trung tam näm 2021 là 377.234 triu dông, 
vuçlt thu là 27.234 triu dông so vci d? toán di.rçic giao. 

D dam bão danh mijc và miirc vn b trI cho các dr an trong k hoach 
trung han  giai dotn 2021-2025, can bô sung vào kê hoach trung han  giai doan 
2021-2025 nguôn tang thu dâu giá quyên sü diing dat kê hoach  nàm 2021 tai 
thành phô Dông Ha, phân bô ci the nhu sau: 

TrIch do ye dja chInh và qu phát trin dt (15%): 4.085 triu dng. Phn 
con iai  (85%): 23.149 triu dông, bô tn cho các cong trInh phát triên kinh tê xã 
hi cüa tinh (dáp ñ'ng quy djnh tii diem a. khoân 2, Diêu 1 Nghj quyêt sO 
11 1/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 ciia HDND tinh ye co chê tài chInh xây 
dirng kêt câu ht tang phát triên qu' dat và giâi phOng mt bang, tao  qu dat sach 
trén dja bàn tinh Quáng Trj là "TrIch tôi thiéu 38% nguón thu tit tién dáu giá 
quyên th dyng dat a cho các dc' an phát triên kinh tê xä hç3i cña tinh"). Trong 
do, dê xuât phân bô cit the: 

- Dy an Via he dithng Hang Vwong, thành phi' Dông Ha (Doin & 
dzrô'ng Ngô Quyên den dithng Lj Thurng Kit,): Sau khi thrc hin phucmg an 
diêu chinh dã nêu tai  Phân 1 cüa T trInh nay, kê hoach  trung  han  giai doan 
2021-2025 bô trI cho dr an là 20.900 triu dông. So von con thiêu so vâi tong 
mirc dâu tu sau diêu chinh là 20.264 triu dông. DodO, dê ngh bô sung them 
20.264 triu ding dê dam bào diing theo co câu nguOn von và tong mi'rc dâu tu 
thi.rc hiên du an. 

- D4r an dwông hai du can day yang song Hilu - giai doçzn 1: Dir an dã 
duçc HDND tinh phê duyt chü trucrng dâu tu tai  Nghj quyêt sO 157/NQ-HE'ND 
ngày 09/12/2021. Theo do, tong müc dau tu: 175.000 triu dông; Nguôn von 
dâu tu: Ngân sách tinh; Thi gian thirc hin: 2022-2026. Kê hoach  trung  han 
giai doan 2021-2025 dã bô trI cho d1r an là 8 1.198 triu dông tü nguOn thu sir 
ding dat cüa tinh, sO von cOn thiêu so vâi tong müc dâu tu là 93.802 triu dông. 
Hin nay, Ban quán l dir an dâu tu xây drng tinh dang thirc hin các thu t11c 
l.p, thâm djnh trInh phê duyt dir an. Dê nghj bO trI 2.885 triu dng tr nguOn 
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vuçit thu du giá quyn str diing dt k hotch 2021 d dy nhanh tin d du tix 
xây dirng hoàn thành cong trInh. 

2. Nhu vy, k hoch du tu cOng trung hn giai don 202 1-2025 ngun 
von dâu tis tü nguôn thu sir diing dat (nguôn thu t1 dâu giá quyên sir diing dat ) 
sau khi bô sung là: 2.277.234 triu ding. 

(Co bié'u chi tilt dInh kern) 

(Jy ban nhân dan tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quy& djnh./.  4-' 

No'i nI,mn: TM.UY BAN NHAN DAN 
U TICH - Nhu trén; 

- Chü tich, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Các sâ: KH&DT; IC; XD; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Chánh Van phông tinh; 
- Lisu: VT, THu.W 



-: BIEU sO 01 
DANH MUC B1EUCIUNH X -IOACH BAU TIX CONG TRUNG HAN 2021-2025 (LAN 3) 

NGÔNHU4GA QUYEN si) DVNG  BAT DO TINH QUAN LY 

(Kern theo  IIp0(.3* ItT ngày  oV'  / '' /2022 cza UBND tinh Quáng Tr) 
DVT: Triêu dng 

STT Danh muc dr an 

du tu duçic duyt K hoach 
trung h?n 

202 1-2025 
dixc duyt 

Diu chinh KH 
202 1-2025 

K hoich 
trung han 

2021-2025 
sau diu 

chinh 

Ghi chU 
Thai gian 
KC-HT 

djnh 

s quyt dinh 
TMDT 

Tng s 
Trong dO: 

NSDP 
Tang Giãm 

DIEU CH!NH KE HOACH 
TRUNG HAN 2021-2025 oA 

GIAO TA! NQ 137/NQ- 
HOND NGAY 30/8/2021 

Nguon thu du giá QSD dt ?r 
Dr an giñ17z vn 506.000 79.769 426.231 

1.1 
Din chiu sang thrng TrAn 
BInh Tr9ng (don tir QL.9 dn 
dithng Dién Biên Phü) 

2020-2021 

298 5/QD- 
UBND 

. 
ngay 

31/10/2019 

8.495 8.495 3.000 2.030 970 
Di.r an a quyt toán (QD 

so 1780/QD-UBND 
ngày 05/07/2022) 

1.2 
Khu do thi sinh thai Nam Dông 
Ha 

2021-2024 

106/NQ- 
HDND 
ngay 

09/12/2020 

546.680 546.680 485.000 71.739 413.261 

UBND tinh dng chü 
truung tai  YB 

3412/UBND-TH ngày 
20/7/2022 

1.3 

Giãi phong mt bang tao  qu dt 
sach phic vi d.0 giá quyn sir 

do thj thumg mai  - djch vi 
Nam Dông Ha 

472/QD- 
UBNDngày 
01/3/2021 

18.177 18.177 18.000 6.000 12.000 

Giãrn khôi lixcxng khOng 
thirc hin (diêu chuyên 
sang cho di an Via he 
diiông Hung Vucmg) 

2 De an fang VÔfl 21.900 79.769 101.669 



STT Danh muc du an 
Thai gian 
KCHT 

Quyt djnh du tu dsçc duyt K hoach 
trung hn 

2021-2025 
duçic duyt 

Diu chinh }}1 
202 1-2025 

K hoch 
trung hn 

202 1-2025 
sau diêu 

chinh 

Ghi chü 
Squytdjnh 

TMDT 

Tng 
Trong do: 

NSDP 
Tang Gi 

2.1 
KhudothiNamDôngHagiai 
doin3 

2011-2022 

1609/QD- 
UBND 
ngày 

05/08/2011 

334.014 334.014 7.000 1.100 8.100 ThanhtoánKLHT 

2.2 CôngviênthànhphiDôngHâ 2016-2018 

2354/QD- 
UBND 
ngày 

31/10/2015; 
480/QD- 
UBND 
ngày 

07/3/2017 

137.968 107.968 0 210 210 
Dir an dã quyt toán (QD 
sô556/QD-UBNDngày 

15/3/2021) 

2 

Diu chinh ciic b quy hoach chi 
tit xây dirng t' 1 1/500 Khu do 
thj Nam Bong Ha giai doan  3 
(khu dt cO k hiêu CC-4) 

2021-2022 

703/QD- 
UBND 
ngày 

13/4/2021 

48,922 48,922 0 48 48 

VB 3412/UBND-TH 
ngày 20/7/2022 cüa 

UBND tinh; VB 
705/UBND-TM ngày 

02/03/2021 cüa UBND 
tinh 

2 4 

Diu chinh cic b quy hoch chi 
tit xay drng t3 1 1/500 cac khu 
dt thuc Khu do thj Nam Bong 
Ha 

400 400 0 400 400 

VB 3412/UBND-TH 
ngày 20/7/2022 cüa 

UBND tinh; VB 
515 1/UBND-TN ngày 

27/10/202 1 c1ia UBND 
tinh 

2.5 
Quy hoch chi tit t) 1 1/500 
khu vrc duang An Dtnmg 
Vucmg, thãnh ph Bong Ha 

390 390 0 390 390 

VB 54/TB-UBND ngày 
25/3/2022 cüa UBND 
tinh; VB 3412/UBND- 
TH ngây 20/7/2022 cüa 

UBND tinh 



STT Danh muc dir' 
Thñ gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tu duçic duyt K hoch 
trung han 

2021-2025 
duc duyt 

Diu chinh 
2021-2025 

K hoich 
trung hin 

2021-2025 
sau diu 

chinh 

Ghichü 
Squytdjnh 

TMDT 

Tng 
Trong do: 

NSDP 
Tang Giám 

2.6 

Quy hoch chi tit t) 1 1/5 00 co 
sâ ht t.ng khu dan cu Thucmg 
Nghia, phu&ng Dông Giang, 
thành ph Dông Ha (khu tái 
dinh cu) 

540 540 0 540 540 

VB 51 50/UBND-TN 
ngày 27/10/202 1 cüa 

UBND tinh; VB 
3412/UBND-TH ngày 
20/7/2022 cUa UBND 

tinh 

2.7 

Quy hoch các dim thuc dja 
bàn huyn Gio Linh d9c theo 
tuyn Di.rmg yen bin kt ni 
hành lang kinh t Dông Tây, 
tinh Quãng Trj 

2.000 2.000 0 2.000 2.000 

VB 51 52/UBND-TN 
ngày 27/10/202 1 cüa 

UBND tinh; VB 
3412/UBND-TH ngày 
20/7/2022 cüa UBND 

tinE 

2.8 

Quy hoich các dim thuc dja 
bàn huyn Triu Phong dQc theo 
tuyn Du?mg yen bin kt ni 
hành lang kinh t Dông Tây, 
tinh Quang Trj 

1.500 1.500 0 1.500 1.500 

VB 51 52/LJBND-TN 
ngày 27/10/202 1 cüa 

UBND tinh; VB 
3412IUBND-TH ngày 
20/7/2022 cüa UBND 

tinh 

2.9 
Lát via he các tuyn du&ng cOn 
1i khu do thj Nam Dông Ha giai 

1 
28.895 28.895 0 28.89 1 28.89 1 

TB s 81/TB-UBND 
ngày 08/6/202 1 và Van 
ban s 4792/UBND-KT 
ngày 30/9/2022 và báo 

cáo th.m djnh CTDT cüa 
SâKHDT 

2.10 
Xây dirng chinh trang, hoàn 

dO thj Nam Dông Ha giai domn 2 
38.692 38.692 0 38.690 38.690 

VB s 5567/UBND-TN 
ngày17/11/2021vàbáo 
cáo th.m djnh cüa S& 

KHDT 



STT Danh mc d an 
Thai gian 
KC-HT 

Quyt djnh du tu duçic duyt K hoach 
trung htn 

2021-2025 
dc duyt 

Diu chinh KH 
2021-2025 

Khoch 
trung hn 

2021-2025 
sau diêu 

Ghi chü 
quyêt 

TMDT 

Tng 
Trong do: 

NSDP 
Tang Giãm 

211 

Via he dir&ng Hung Vuxmg, 
thathphDongHà(dointir 
di.r?ng Ngô Quyên den di.r?ng 
L ThixOng Kit) 

41.164 41.164 14.900 6.000 20.900 

Dr an dã dixçic Sâ 
KH&DT th.m djnh di&u 
chinh chü truang du tu 
tiBCs:52/BC-SKH-
KTh ngày 17/02/2022 
và CV s 2429/SKH-
KTNngày 14/11/2022 

H 
BO SUNG KE HOACH 
TRUNG HIN 2021-2025 
Ngumn thu dau gia QSD iIt & 2.250.000 27.234 2.277.234 
Do dzc dja chIn!, và qu9p1zá1 
triên hat 

337.500 4.085 341.585 

2 
B6 tr:'cdc cong trinlz p/u-It triên 
qa9d1h 

1.057.500 1.057.500 Không b sung k hoch 

3 
B6 trIcizo cdc dii' an plzát triên 
ku,!, tèxä Izç3i kh,dc 

855.000 23.149 878.149 

3 1 

Via he dumg HUng Vucmg, 
thành ph DongHa (doin tU 
di.r0ng Ngô Quyen den dung 
L Thix&ng Kit) 

41.164 4 1.164 20.264 20.264 

KH trung h?n  sau khi 
thuc hin PA diu chinh 
taimuc A là 20.900 triêu 

dông 

3.2 
Di.rônghaiducudâyväng 
song Hiêu - giai don 1 

157/NQ- 
HDNDngày 
09/12/202 1 

175.000 175.000 81.198 2.885 84.083 

- 
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