
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TRI Dc 1p - Tur do - Hnh phüc  

S6:  4 1  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  dO  tháng  3  nám 2023 

T TRINH 
V vic diu chinh, b sung k hoch du ttr cong trung hn 

giai don 2021-2025 ngun v6n ngãn sách d!a  phtro'ng do tinh quãn 19 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü quy djnh ti khoàn 7 Diu 67 Lut Dutu cong nàm 2019, Can cü 
Nghj quyêt so 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021vê kê hoach dâu ttx cong trung 
h?n nguôn von ngân sách dja phircrng giai don 2021-2025 cüa tinh; UBND tinh 
kInh trinh kS'  hçp thir 16 HDND tinh khóa VIII thông qua Nghj quyêt dieu 
chinh, bô sung kê hoch dâu tu cong trung hn giai do.n 2021-2025 (lan 3) 
nguOn thu dâu giá quyên sir diing dat do tinh quãn 19 vâi các ni dung nhu sau: 

I. NGUON VON flU PHONG NGAN SACH lilA PHIXCfNG cAN 
DO! THEO TIEU CHI 

Ngun vn dii phông ngân sách dja phuong can d6i theo tiêu chI k hoch 
2021 - 2025 duqc HDND tinh giao tai  Nghj quyêt so 137/NQ-HDND ngày 
30/8/202 1 (tgi Myc 1, Biêu so 01) là 223.290 triu dông. 

HDND tinh dã giao chi tiêt danh mvc  cho dir an Tuyên di.thng kêt nôi càng 
hang không Quãng Trj vâi Quoc 1 1 vOi sO vOn 89.689 triu dông ti Nghj 
quyêt sO 158/NQ-HDND ngày 9/12/2021 và dr an Dung nôi câu An Môvào 
khu km nim Tong bI thu Lé Duân vói sO von 6.895 triu dông ti Nghj quyêt sO 
41/NQ-HDND ngày 14/7/202 1. Theo do, den nay nguôn vOn dir phOng (10%) 
chi.ra duçic HDND tinh giao chi tiêtdanh mi1c là 126.706 triu dông. 

TaiKhoãn 6 Dieu 51 Lu.t Dâu tu cong quy djnh "H5i dOng nhân dan các 
cap quyét djnh mic von, vic sidyng, th&i diem th dyng dr phOng chung kê 
hogch dáu tu- cOng trung hgn nguOn ngán sách cap mInh quán lj?'. 

Ngày 27/2/2023, HDND tinh ban hành Nghj quyêt sO 01/NQ-HDND ye 
vic phê duyt diêu chinh chü truing dâu tu dir an Di.thng tránh phIa Dông 
thành phô Dông Ha, tinh Quàng Trj (domn ti'r nut giao du&ng Nguyen Hoàng den 
Nam câu sOng Hiêu). Trong do co câu von dâu tu tir nguOn vOn dir phOng ngãn 
sách dia phtrang can dôi theo tiêu chI trong kê hoch dâu tu cong trung hn giai 
doan 202 1-2025 là 7.940 triu dng' 

Do do, S& Ké hoach và Dâu tu kInh dê nghj Uy ban nhân dan tinh trInh 
HDND tinh giao nguOn von digr phOng ngân sách dja phixong can dôi theo tiêu 
chI ké hoach 2021-2025 cho dir an DiRing tránh phIa DOng thành phO DOng Ha, 
tinh Quãng Trj (doan tü ni'it giao dithng Nguyen Hoàng den Nam câu song Hiêu) 
dê có c sO triên khai thirc hin các bizOc tiêp theo. 

(Clii tiêt tgi Biêu sO 01 dInh kern) 

1  Tai báo cáo thm djnh si 52/BC-SKH-KTN ngày 24/2/2023 cCia So K hoach và Dâu tu 
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II. BIEU CH!NH KE HOCH DAU TI! CONG TRUNG HN GIAI 
BOAN 2021-2025 (NGUON THU TIJ' BAU GIA QUYEN stY DUNG  BAT TI 
TP. BONG HA DO TRUNG TAM PHAT TRIEN QU' BAT TiNH THIC 
HIN): 

1. Các dir an diu chinh giãm vn: Diu chinh giãm k hoch trung hn 
giai domn 202 1-2025 (dâ giao tti Nghj quyêt so 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 
cUa HDND tinh) cüa 05 dir an vâi tong so von dê nghj diêu chinh là 79.192 
triu ding, the nhii sau: 

- Dir dii Din chilu sang diró'ng Trn Blnh Tr9ng (doçin 1w QL.9 dEn 
dithng Din Biên Phü): Ké hoach trung han  giai doan 2021-2025 dâ phân bô 
cho dr an 3.000 triu dông. Den nay dir an dã hoàn thành dua vào sirdiing va dã 
disçic UBND tinh phê duyt quyêt toán hoàn thành ('Quyét djnh so 1780/QD-
UBND ngày 05/7/2O22) vói tong nhu câu von thirc hin là 970 triu dông, do do 
dê ngh giám so von không thrc hin cüa dr an là 2.030 triu dng. 

Dir an dã diiçic UBND tinh trinh HDND tinh Khóa VIII KS'  h9p tht'r 14 tai 
Ti trInh so 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022, so 6327aITTr-UBND ngày 
09/12/2022 cüa UBND tinh nhung chi.ra &rçic HDND tinh thông qua. 

- Dir an Kiju do till sunh thai Nam Dông Ha: Dir an dtrqc I-IDND tinh 
phê duyt chü tnrang dâu til t?i  Nghj quyêt so 52/NQ-I-IDND ngày 12/5/2021 
vci tong mirc thu tu là 546.680 triu dông, thñ gian th1rc hin näm 2021-2024; 
sO von trung han  giai  doan  2021-2025 cüa d%r an là 485.000 triu dong (Quyét 
djnh sO 2310/QD-UBND ngày 3 1/8/2021), trong do so vOn dâ bô trI den bet näm 
2022 là 2.200 triu dông. 

Ngày 09/12/2022, HDND tinh dã ban hành Nghj quyt s 93/NQ-HDND 
ye vic phê duyt diêu chinh chü tnrng dâu tu dij an. Theo do, th&i gian thijc 
hin dir an diêu chinh là 2023-2026; Ké hoach  von trung han  2021-2025 diêu 
chinh là 413.261 triu dông, so von can phãi thirc hin diêu chinh giâm kê hoach 
dâu tu Cong trung han  2021-2025 là 71.739 triu dông (485.000 triu dOng — 
413.261 triu dông). Trên c sà nhu câu von can bô trI dê thrc hin các dx an, 
nhim vJi quy hoach,  UBND tInh kinh de nghj HDND tinh diêu chinh giàm 

fl . . A 66.462 triçu dong tu ke hoach thu tu cong gial doan 202 1-2025 da bo tn cho dx 
an Khu do thi sinh thai Nam DOng Ha. 

Dr an dã dugc UBND tinh trinh I-IDND tinh Khóa VIII KS'  hçp thir 14 tai 
Ti trInh sO 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022, sO 6327aITTr-UBND ngày 
09/12/2022 cüa UBND tinh nhimg chi.ra dixçic HDND tinh thông qua. 

- Dr an Gidi phóng mt bang 4w qu9 dt sich phyc vy diu gid quyn 
sü' dyng dat dê th4rc hin dr an Khu do till tIzuing mcii - djch vi Nam DOng 
Hà. Ké hoach  trung  han  202 1-2025 di.rçxc giao 18.000 triu dông. Den nay dir an 
dã co bàn hoàn thành vói tOng nhu câu vOn là 12.000 triu dOng ('trong dó. sO 
von cia bó tn Ice hogch nãm 2021 là 9.680 triu dOng, tong nhu cdu vOn con lgi 
cho dy an là 2.320 triu dOng). Dê nghj giâm sO von không thirc hin là 6.000 
triu dng. 

Dr an dâ ducic UBND tinh trInh I-IDND tinh Khóa VIII KS'  hQp thu 14 tai 
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Ti trInh s 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022, so 6327a!TTr-UBND ngày 
09/12/2022 cüa UBND tinh nhiing chua duqc HDND tinh thông qua. 

- Dy' an Cái 4i0 nhà khdch Tinh uj Qudng Trj: Ké hoach trung hn 2021-
2025 duçic giao 10.700 triu dông. Den nay dir an dã hoàn thành vi tong thu 
câu von là 10.000 triu dông. Dê nghj giàm so von không thirc hin là 700 triu 
ding. 

- Dy' an Cd1 4w, sü'a clifra nhà lam v4c các Ban Dáng, nhà cong vy: Kê 
hoach trung hn 2021-2025 duqc giao 13.000 triu dOng. Den nay dir an dä hoàn 
thành vói tong thu câu von là 9.000 triu dOng. Dê nghj giám so von không thrc 
hin là 4.000 triu chng. 

2. Các dr an diêu chInh tang vn: D ngh diu chinh thng k hoch trung 
hn giai don 202 1-2025 cüa 11 dr an, nhim vii quy hoach  vri tong so von dê 
nghj diêu chinh tang là 79.192 triu dng, cii the nhu sau: 

- Dy' an Kitu do thj Nam DOng Ha giai doin 3. S vn trung han  giai 
doan 2021-2025 là 7.000 triu dông, so von kê hoach 2022 dãbô trI 7.000 triu 
dông (Quyet djnh so 4522/QD-UBND ngày 30/12/2021,). Den nay, dir an dã 
hoàn thành bàn giao di.ra vao sr ding, tong so von con thiêu là 1.100 triu dông, 
do do dê nghj bô trI them so von 1.100 triu ding dê thanh toán khôi luqng dã 
hoàn thành cüa du an. 

Du an dã drnc UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII K' h9p thu 14 tai 
Ta trInh so 6327aITTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh nhung chua 
ducic HDND tinh thông qua. 

- Dy' an COng viên than/i phô Dông Ha: Dir an dã di.rçic UBND tinh phê 
duyt quyêt toán hoàn thành tai  Quyêt dinh so 556/QD-UBND ngày 15/3/2021, 
tong so von con thiêu là 210 triu dông, do do dê nghj bô trI sO von 210 triu 
dng dê thanh toán khôi lisçng dà hoàn thành. 

Dr an dã duqc UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII KS'  h9p thir 14 tai 
T trInh so 6327aJTTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh nhung chi.ra 
dixçic HDND tinh thông qua. 

- Diu chinh cyc b?3  quy hoçich chi tiêt xây dy'ng 1/500 Khu do thj 
Nam Dông Ha giai doin 3 (khu dat có kj hiu CC-4): UBND tinh dã dOng S' 
chü trircmg diêu chinh kê hoach  dâu tir cong trung han  giai  doan  2021-2025  tai 
Van bàn so 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Nhim vii quy hoach dã dugc 
UBND thành phô Dông Ha phê duyt tai  Quyêt djnh sO 703/QD-UIBND ,ngày 
13/4/202 1 vó'i giá trj dir toán là 48,922 triu dông, do do dê nghj bO tn so von 48 
triu ding dê có cci sa thirc hin. 

D%r an dä di.rgc UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII K5 h9p thir 14 tai 
Ti trInh sO 6327aJTTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh. Tuy nhien chua 
ducic IIDND tinh thông qua. 

- Diu chin/i cyc b quy hozc/i  clii tilt l 1/500 Kliu do thj Nam Dông 
Ha giai doin 2, 3: Nhim vv dieu chinh quy hoach dirge UBND tinh giao Trung 
tam thirc hin tai  Van ban so 515 1/UBND-TN ngày 27/10/2021. UBND tinh dã 
dông S' chü tri.rong diêu chinh ké hoach  dâu tu cong trung han  giai doan 2021- 



4 

2025 ti Van bàn s 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Tng nhu c.0 vn cho 
nhim vii l.p diêu chinh quy hoch là 400 triu dông, do do dê nghj bô trI so von 
400 triu dng dê có c sâ thrc hin. 

Dr an dã dxgc UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII K' hçp thi 14 tai 
T& trInh so 6327aJTTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh nhung chua 
duçic HDND tinh thông qua. 

- Quy hoçich chi tilt tj I 1/500 khu vrc du'ó'ng An Dwo'ng Vu'o'ng, 
thành p/ia Dông Ha: Nhim vi diêu chinh quy hoach drçic UBND tinh giao 
Trung tam thirc hin t.i Van bàn so 54/UBND-TN ngày 25/3/2022. UBND tinh 
dA dông chü tnrang diêu chinh kê hoach dâu tix cong trung han  giai don 2021-
2025 tai  Van bàn so 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Tong nhu câu von cho 
nhim vi 1p dieu chinh quy hoach là 390 triu dung, do do dê nghj bô tn so 
von 390 triu dông dê có Ca sO thrc hin. 

Dr an dã duçic UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII K' hçp thr 14 tai 
Ti trInh so 6327aITTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh nhimg chua 
dugc HDND tinh thông qua. 

- Quy hoic/z c/il tilt 1j1 l 1/500 Co' so' hi tang kizu dan cit Thu'tng 
Nghta, phwO'ng Dông Giang, than/i phô Dông Ha (kl,u tái djnh cu'): UBND 
tinh dâ dông thrc hin dir an tai  Van bàn so 51 50/UBND-TN ngày 27/10/2021 
và dông chü tnrang diêu chinh kê hoach dâu tu cOng trung han  giai  doan  2021-
2025 tai  Van bàn so 3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Tong nhu câu von cho 
nhim vii 1p quy hoach  là 540 triu dông, do do dê nghj bô tn so von 540 triu 
d1ng dé có Ca so thirc hin. 

Dr an dã duçic LIBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII KS'  hpp thu 14 tai 
TO trInh so 6327aITTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh nhung chua 
duçic HDND tinh thông qua. 

- Quy hoich các dilm thu3c dja bàn huyn Gio Linh dpc theo tuyln 
Du'O'ng yen biên kêt nôi han/i lang kin/i ê Dông Tây, tin/i Quãng Trj: Nhirn 
vii 1p quy hoach duçic UBND tinh giao Trung tam thirc hin tai  Van ban sO 
5152/UBND-TN ngày 27/10/2021. UBND tinh dã dông chü truorng diêu chinh 
kê hoach dâu ti.r cong trung hin giai doan  2021-2025  tai  Van ban so 
3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Dr kién tong nhu câu von cho thim v11 1p 
quy hoach  là 2.000 triu dông, do do dê nghj bô tn so von 2.000 triu dung dê 
có co sO thirc hin. 

Dr an dã &rçlc UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII K5' hçp thir 14 tai 
TO trInh so 6327a111r-LJBND ngày 09/12/2022 cOa UBND tinh nhung chua 
di.rçcc HOND tinh thông qua. 

- Quy hoch các dilni thu5c dja bàn huyn Triu P/zong d9c theo tuyln 
Du'o'ng yen biên két nôi hành lang kin/i tê Dông Tây, tin!, QuOng Trj: Nhirn 
vi 1p quy hoach duçic UBND tinh giao Tnung tam thirc hin tai  Van bàn so 
5152/UBND-TN ngày 27/10/2021. UBND tinh dã dông chü tnxang diêu chinh 
ké hoach  dâu tu cong trung han  giai  doan  2021-2025  tai  Van bàn so 
3412/UBND-TH ngày 20/7/2022. Dr kiên tong nhu câu vOn cho nhim vii 1p 
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quy hoch là 1.500 triu dng, do do d nghj b trI s vn 1.500 triu dng dé 
có ca s& thirc hiên. 

Dr an dã duc UBND tinh trInh I-IDND tinh Khóa VIII K' hçp thu 14 tti 
T trInh so 6327aJTTr-LJBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh nhung chi.ra 
dixcic HDND tinh thông qua. 

- Dir an Lát via he các lily1,, dwutng can l(ii khu do thj Nam Dông Ha 
giaidozn 1: Dir an dã di.rçic HDND tinh phé duyt chü tnrcYng dâu tiz ti Nghj 
quyêt so 96/NQ-HDND ngày 09/12/2022 vOi tong mtrc dâu ti.r là 23.612 triu 
dông, thii gian thirc hin tü 2023-2025. Do do, dê nghj bô trI so von 23.612 
triu dng dê triên khai thirc hin. 

Dr an dâ dixçic UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII KS'  hçp thu 14 ti 
Ti trInh so l40ITTr-UBND ngày 06/12/2022 cüa UBND tinh nhi.rng chi.ra duqc 
HDND tinh thông qua. 

- Dir an Xây drng chinh trang, hoàn th&n dng b3 c0 sO' hx ting khu 
do thj Nam DOng Ha giaidozn 2: Dir an dã dugc HDND tinh phê duyt chü 
truGng dâu ti.r tai  Nghj quyêt so 110/NQ-HDND ngày 09/12/2022 vâi tong müc 
dâu tu dij an là 38.692 triu dông, thi gian th%rc hin tü 2023-2025. Do do, dê 
nghj bô tn so von 38.690 triu dng dê triên khai thirc hin. 

Du an dâ di.rcic UBND tinh trInh HDND tinh Khóa VIII K5' h9p thu 14 ti 
Tr trInh sO 140/TTr-UBND ngày 06/12/2022 cüa UBNID tinh nhmg chiza duvc 
HDND tinh thông qua. 

- Dr an Du'O'ng tránh phIa DOng TP Dông Ha tin!, QuOng Tri ('doin là' 
nat giao thrOng Nguyen Hoàng den Nam câu song Hiêu,): Dir an dä duçxc 
HDND tinh phê duyt chü trnng dâu ti.x ti Nghj quyêt sO 01/NQ-HDND ngày 
27/02/2023. Do do, dé nghj diêu chinh tang ké hoch trung hn 2021-2025 cho 
dir an là 10.700 triu dng tr các d? an hét nhu câu su diing von (Giái phóng 
mt bang tgo qu9 dat sgch phyc vy dâu giá quyên s& dyng dat dê thirc hin dr 
an Khu do thj thwing mgi - djch vy Nam DOng Ha; Gái tao nhà khách Tinh i 
Quáng Trj; Cái tgo, tha chz2a nhà lam vic các Ban Dáng, nhà cOng vy,) dê thc 
hin. 

(t'hi tilt tai Muc I.], Bilu s 02 dinh kèm) 
III. DIEU CH!NH KE HOJCH DAU TIf CONG TRUNG HIN GIAI 

A ., A A DOAt4.N 2021-2025 (Nguon thu dau gia, dau than cac khu dat cho nha dan tir 
sfr dyng): 

1. Các dir an giãm vn: 
- Theo Nghj quyt s 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cüa HDND tinh, ti 

m1ic II.c. Nguôn thu dâu giá, dâu thâu các khu dat cho nhà dâu tu su diing sO 
vOn HDND giao khi dU diêu kin là 222.565 triu dOng, dê nghj giãm 48.000 
triu dng, cOn li 174.565 triu dông, trong dO: 

+ Dr an Nhà thiu nhi tinh: Tai  Báo cáo s 76/BC-UBND ngày 12/5/202 1 
cüa UBND tinh ye kê hoach dâu tu cOng tnung han  vOn ngân sách trung uong h 
trçY và ngân sách dja phuang giai doan 2021-2025 cüa tinh (lan 2), d? an Nhà 
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thiu nhi tinh dâ dir kin b trI 3 0.000 triu dng;. Tuy nhiên, dn nay dir không 
thirc hin, UBND tinh dà diêu chuyên cho dir an Xây di.rng cac câu vuçit lü trên 
tuyên DT.586 qua dja bàn huyn Hi.râng Hóa là 6.000 triu dông, con laj  24.000 
triu dng dé nghj diêu chinh giàm dê thrc hin các di,r an: (1). dir an nãng cap, 
mi rng tuyên ththng Tan Lien — Thun (DH.86), doan qua xã Tan Lien2  là 
12.000 triu dOng; (2). Ho trq 09 xà vOng dông bào dan tc thiêu so, mien nüi 
däng k dat  chuân nông thôn mfd giai doan 202 1-2025 theo Nqhj quyêt so 

30/NQ-HDND ngày 29/6/2022 cüa HDND tinh: 12.000 triu dông. 
+ Di viii di rng các dir an ODA mâi giai dotn 2021-2025: Tai  Báo cáo 

so 76/BC-UBND ngày 12/5/2021 cüa UBND tinh, ni dung dôi vi dOi l'rng các 
dir an ODA dixçic dir kiên 176.565 triu dông. Tuy nhiên den nay các dr an 
ODA mi giai doan  2021-2025 chixa duçic phê duyt nên thu câu dôi irng giãm, 
do do dé nghj giârn 24.000 triu dông dê thrc hin "HO trçi 09 xä vüng dông 
bào dan tc thiêu so, mien nüi dAng k dat  chuân nông thôn mâi giai doan  2021-
2025" theo Nqhj quyêt so 30/NQ-HDND ngày 29/6/2022 cüa HDND tinh. 

2. Các diy an tang vn: 
+ H trg 09 xã vüng dng bào dan tc thiêu sO, min nüi däng k dat 

chuân nông thôn mi giai doan 2021-2025 (Dieu chinh theo Nghj quyêt so 

30/NQ-HDND ngày 29/6/2022 cüa I-IDND tinh dê bô sung von thirc hin 
Chwmg trinh MTQG xây dirng nông thOn mOn giai doan 202 1-2025: 36.000 
triu dông. 

+ Dir an nâng cp, mOn rng tuyn duOnng Tan Lien — Thun (DH.86), don 
qua xã Tan Lien: Dij an dâ duçic SOn Kê hoach  và Dâu tu thâm djnh chü trinmg 
dâu tu tai  Báo cáo so 68/BC-SKH-KTN ngày 10/3/2023. Sau khi HDND tinh 
phé duyt chü truong dâu ti..r dr an, dê nghj bô sung ké hoach trung han  giai 
doan 202 1-2025 là 12.000 triu dng dê thirc hin. 

('C'hi tié't tgi Myc 1.2, Biu s 02 dInh kèm) 
IV. YE  BO SUNG KE HOiCH DAU TU' CONG TRUNG HiN GIAI 

DOiN 202 1-2025 (NGUON THU TU' DAU GIA QUYEN S11' DVNG  DAT TJJ 
KHU KTTM DAC BIET LAO BAO DO BAN QUAN L KHU KINH TE TINH 
THVC HIN): Dê nghj diêu chinh tang ké hoach kê hoach  trung  han  giai  doan 
202 1-2025 là 90.000 triu dông, c11 the nhu sau: 

- TrIch do ye dja chInh và phát trin qu5T  dt (15%) theo Nghj quyêt so 

11 1/2021/NQ-HDND: 13.500 triu dông. 
- B tn cho cac dir an phát trin kinh t - xà hi cüa tinh: 76.500 triu dng: 
(i) Dr an Hoàn thiên CSHT môt s tuyn chInh tai  Khu KT-TM däc biêt 

Lao Báo (giai doan 2): Dir an dã duçc UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 

629/QD-LJBND ngày 31/3/2021. Tong müc dâu tu là 101.149 triu dông, trong do, 
ngân sách dja phucing 15.149 trieu  dông. Kê hoach trung han  giai don 2021-
2025, dir an duçic bô trI 817 triu dông, thu câu von cOn lai  dê nghj bo sung 
them là 1.047 triu dông dê thrc hin hoàn thành dir an. 

2 Báo cáo thAm djnh s 68/BC-SKH-KTN ngày 10/3/2023 cüa Sà K hoach và fMu tu 
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(ii) Dir an: Nâng cp, mi rng Tram kim soát lien hçip Tan Hçp (giai 
doan 2) dixgc UBND tinh phê duyt báo cáo nghiên ciru khà thi tai  Quyêt djnh 
so 1936/QD-UBND ngày 29/10/2013 vâi tong mCrc 6.700,300 triu dông; trong 
do: Ngãn sách dja phung dôi üng là 670,030 triu dông. Dr an dã thi cong 
hoàn thành và duçic UBND tinh phê duyt quyêt toán tai  Quyêt djnh so 
2447/QD-UBND ngày 22/10/2018 vi so tiên cOn thiêu là 176,5 triu dông, dê 
xuât bô sung 176,5 triu dông dê thanh toán khôi luçmg hoàn thành dçr an. 

(iii) Dir an H thng xir 1 nuóc thai KCN Quán Ngang (giai doan  1): Dr 
an duçic UBND tinh bo sung kê hoach dâu ti.r cOng trung han  giai  doan  202 1-
2025 là 3.483 triudông tai  Quyêt djnh sO 1158/QD-UBND ngày 29/4/2022, 
nhu câu von cOn thiêu dê nghj bô sung them là 417 triu dông dê thirc hin hoàn 
thành dr an. 

(vi) Dir an fhr?mg hai d&u cu day yang sOng Hiêu — giai doan 1: Dij an dA 
ducic IHDND tinh phé duyt chü tnro'ng dâu tu tai  Nghj quyêt so 157/NQ-J-IDND 
ngày 09/12/2021, tOng müc dâu tu là 175.000 triu dông tr nguôn ngãn sách tinh. 
Kê hoch dâu tu cOng trung han giai doan 2021-2025, dir an dä duçic bô trI 80.000 
triu dông. Dê nghj bô sung 3.640 triu dông tirnguOn dâu giá dat a tai Khu kinh 
tê Thung mai  d.c bit Lao báo dê day nhanh tiên d thçrc hin hoàn thành dr an. 

(vii) Dir an Di.r?ng tránh phIa Dông thành ph DOng Ha (dogn 4,2 kin tfr 
cáu song Hiêu den dwô'ng Nguyen Hoàng): Dir an dã duçic HDND tinh phé 
duyt thu trung dâu ti..r tai  Nghj quyêt so 01/NQ-HDND ngày 27/02/2023. Dê 
nghj bô trI kê hoach  trung  han  2021-2025 tir nguOn thu dâu giá QSDD tai  KKT 
TMDB Lao Bào cho d%r an là 8.360 triu dông. 

(viii) Các dr an dir kin b sung sau khi dü diu kin ('M5t s hgng myc 
thiêt yêu thuç5c Khu tái djnh cit Lao Báo - Tan Thành (giai dogn 2); Tuyén RD-
01 và RD-04 Khu cong nghip Quán Ngang, Tuyên dzt&ng kêt nOi phIa Bàc 
cáng M9 Thzy thu5c Khu kinh tê DOng Nam Quáng Trj,): 62.859,5 triu dông. 

(Chi tié't tgi Myc II, Bièu sd 02 dInh kèm) 
KInh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh./. 

Noi nhln: TM.UY BAN MIAN DAN 
- Nhix trên; TICH 
- Thrmg tr1rc Tinh üy (d báo cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Các S&: KH&DT; TC; KBNN; 
- Li.ru: VT, 
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DANH M 
NG 

(Kern theo T& 

Biu s 01 
N DAU TTJ CONG TRUNG HIN GIAI DOAN 2021-2025 
ACH D!A  PHIJNG CAN DOI THEO TIEU CHI 
BND ngày  10  tháng3 nárn 2023 cia UBND tinh Quang Tr;) 

Don vj tInh: Triêu dng 

TT Danh mic dr an 
Nang 

1rc thit 
k 

Th&i 
gian 

KC-HT 

Quyt djnh d.0 tix dtxçic phê duyt 
K hoach 
trung hn 

2021-2025 
Ghi chü dim 

XD 

So quyêt djnh 
ngay, tharig, 

näm ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 

NSDP 

Dli PHONG (10%) 223.290 

1 Hi ding nhân dan tinh dã giao 96.584 

- 
Tuyn du?mg kt ni cáng hang không 
Quãng Trj vth Qu6c 19 1 

Gio 
Linh, 

Cam Lô 

11,5km 
(giai 

doan 1: 
4,3km) 

22-25 
156/NQ- 

HDND ngày 
9/12/202 1 

89.689 89.689 89.689 

- 
Dung n6i cu An Mo vào khu km nim 
T6ng bI thu Lê Dun 

Triu 
Phong 

7,143 
km 

18-22 
25/NQ-HDND 
ngày 31/5/2022 

79.495 6.895 6.895 

2 Giao bô sung 7.940 

- 

Du&mg tránh phia Dông thành ph Dông 
Ha, tinh Quang Trj (don tir nitt giao 
dung Nguyn Hoàng dn Nam câu song 
I-lieu) 

TP 
DOfl 

Ha 

Klioãng 
4,2km 

2023- 
2025 

01/NQ-HDND 
ngày 

27/02/2023 
230.000 27.000 7.940 

3 Dir phông (chira giao chi tit) 118.766 
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DANH MUC DIEU 
NGUON 

BIEU sO 02 
H DAU T1f CONG TRUNG HiN 2021-2025 (LAN 3) 

EN sU DUNG  DAT DO TINH QUAN L 

ND ngày  dO /3  /2023 cta UBND tinh Quáng Tr;) 

DVI: Triêudng 

STT Danh muc du an 

Quyt dnh du tir drçrc duyt 
hoach 
trung 
han 

2021- 
2025 
dirçrc 
duyt 

Diêu chinh Kill 
202 1-2025 

K hoach 
trung iin 

2021- 
2025

, 
 

sau dieu 
chinh 

Chi chtI 
Squytdjnh 

TMDT 

iongso 
Trong 

do: 
NSDP 

Tang Giãm 

[1] [2] [5] [6] [7] [8] [10] [11] [12] [13] 

oiEu CHINH icE HOiCH 
TRUNG HAN 202 1-2025 
DA GIAONQ 137/NQ- 
HDND NGAY 30/8/202 1 

Ngun thu du giá QSD dt 
o. 
Dir an giâm v6n 529.700 79.192 450.508 

Din chiu sang thr&ng Trn 
BInh Tr9ng (don tr QL.9 
dn diimg Din Biên Phü) 

2985/QD- 
UBND 
ngay 

31/10/2019 

8.495 8.495 3.000 2.030 970 
Du an a quy& toán (QD so 

1780/QD-UBND ngày 
05/07/2022) 
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2 
Khu do thj sinh thai Nam 
DôngHà 

106/NQ-HDND 
ngay 

09/12/2020 
546.680 546.680 485.000 66.462 418.538 

VB 3412/UBND-TH ngày 
20/7/2022 

3 

Giãi phóng mt bang to qu 
dt sch ph%ic vii dâu giá 
quyn sr ding dt d thrc 
hin dr an Khu do thj thung 
mi - djch v1i Nam Dông Ha 

472/QD-UBND 
ngày 01/3/2021 

18.177 18.177 18.000 6.000 12.000 

Giám khi 1uçng không thirc 
hiên d b tn cho dir an dung 
tránh phIa Dông TP Dông Ha, 
tinh Quãng Trj (don tü dithng 
Nguyen Hoàng den Nam câu 

song Hiu) 

Cal tao nhà khãch Tinh 
Quàng Trj 

2989/QD- 
UBND 
ngày 

3 1/10/2019; 
175 6/QD- 

UBND 
12/7/2020 

13.789 10.789 10.700 700 10.000 

Dtr an dâ hoàn thãnh. Giãm s 
von ht nhu câu sir diing d b 
sung thrc hin dir an throng 

tránh phIa Dông TP DOng Ha, 
tinh Quáng Trj (dotn tir du&ng 
Nguyn Hoàng den Nam câu 

song Hiu) 

5 
Cal tao, süa chtra nhà 1am 
vic các Ban Dãng, nhà cong 
vi 

153 1/QD- 
UBND 

ngày 18/6/2020 
13.000 13.000 13.000 4.000 9.000 

Dir an dA hoàn thành. Giãm s 
vn ht thu cAu sr ding d b 
sung thirc hin dir an du?mg 

tránh phIa Dông TP Dông Ha, 
tinh Quãng Tn (do?n t1r throng 
Nguyn Hoãng den Nam cau 

sOng Hiu) 
2 Dir an tang van 7.000 79.192 86.192 

Khu do thj Nam Dông Ha 
giai do?n 3 

1609/QD- 
UBND 
ngày 

05/08/20 1 1 

334.014 334.014 7.000 1.100 8.100 Thanh toán KLHT 
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2 
CôngviênthanhphDông 
Ha 

2354/QD- 
UBND 
ngay 

31/10/2015; 
480/QD-UBND 
ngãy 07/3/2017 

137.968 107.968 0 210 210 
Du an dà quy& toán (QD s 

556/QD-UBNDngày 
15/3/2021) 

3 

Diu chinh cic bO quy hoch 
chi tit xây drng t 1 1/500 
Khu do thj Nam Dông Ha 
giai don 3 (khu dt cO k 
hieu CC-4) 

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 
02/03/202 1 cüa UBND tinh 

Diu chinh ctc b quy hoach 
chi tit xây dirng t3 1 1/500 
Khu do thj Nam Dông Ha 
giaidoan2,3 

400 400 0 400 400 

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

5151/UBND-TN ngày 
27/10/202 1 cüa UBND tinh 

5 
Quy hoach chi tit t' 1 1/500 
khu virc  di.r&ng An Di.rang 
Vircing, thành ph Dông Ha 

390 390 0 390 390 

VB 54/TB-UBND ngày 
25/3/2022 cüa UBND tinh; VB 

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

6 

Quy hoach  chi tiit t 1 1/500 
co s ha t&ng khu dan cix 
Thuçing NghTa, phixng DOng 
Giang, thành phô Dông Ha 
(khu tái dinh cix) 

540 540 0 540 540 

VB 5150/UBND-TN ngày 
27/10/202 1 cüa UBND tinh; VB 

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

7 

Quy hoach các dim thuOc 
dja bàn huyn Gio Linh dcc 
theo tuyn Dixvng yen bên 
kt ni hành lang kinh tê 
Dông Tây, tinh Quàng Trj 

2.000 2.000 0 2.000 2.000 

VB 51 52/UBND-TN ngây 
27/10/2021 cüa UBND tinh; VB 

3412/UBND-TH ngày 
20/7/2022 cüa UBND tinh 
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8 

Quy hoich các dim thuc 
dja bàn huyn Triu Phong 
d9c theo tuyen Du?mg yen 
biên kt ni hãnh lang kinh 
Dong Tây, tinh Quãng Trj 

1.500 1.500 0 1.500 1.500 

VB 51 52/UBND-TN ngây 
27/10/2021 cüa UBND tinh; VB 

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

9 
Lát via he các tuyn dithng 
con 1i khu do thj Nam DOng 
Ha giai doan 1 

96/NQ-HDND 
ngày 

09/12/2022 
23.612 23.612 0 23.612 23.612 

Dà duçic HDND tinh thông qua 
Chü trucing dAu ti.r ti Nghj 

quyêt so 96/NQ-HDND ngày 
09/12/2022) 

10 

Xây drng chinh trang, hoàn 
thin dng b Co sâ ht tang 
khu dO thj Nam Dông Ha giai 
doan 2 

1 10/NQ-HDND 
ngày 

09/12/2022 
38.692 38.692 0 38.692 38.692 

Dä disçc HDND tinh thông qua 
ChÜ truong dAu tu ti Nghj 

quyêt s 11OINQ-HDND ngày 
09/12/2022) 

11 

Dir an DuOrng tránh phIa 
Dông TP DOng Ha tinh 
Quãng Tn (don tr nut giao 
dithng Nguyn Hoàng dn 
Nam câu song Hiu) 

01/NQ-HDND 
ngày 

27/02/2023 
230.000 10.700 0 10.700 10.700 

Dã duçic HDND tinh thông qua 
Chü truong dAu tu tti Nghj 

quyt s 01/NQ-HDND ngày 
27/02/2023) 

1.2 
Ngun dâu giá, du thu 
các khu dt cho nhà du tir 
sfrduing 
Các dii an glam von 48.000 

Hi dng nhân dan tinii giao 
khi dü diu 222.565 48.000 174.565 

Dr kin giãm tü dir an Nhà 
thiêu nhi tinh không thirc hin 

(24 ti), di üng các dir an ODA 
mài giai don 202 1-2025 (24 t) 
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2 Các dir an tang vn 48.000 

H trq 09 xA ving dng bào 
dan tc thiu so, mien '' 
clang k dt chuAn nông thôn 
mài giai doan 202 1-2025 

36.000 36.000 36.000 
Diu chinh theo Nghj quyt s 
30/NQ-HDND ngày 29/6/2022 

cüa HDND tinh 

Dis an nâng cap, ma rng 
tuyn dis?ing Tan Lien — 
Thun (DH.86), don qua xã 
Tan Lien 

0 12.000 12.000 
Báo cáo thm djnh chü tnrong 
du ti.r s 68/BC-SKI-I -KTN 

ngày 10/3/2023 

H BO SUNG KE HOACH 
TRUNG H4N 2021-2025 

Ngumn thu du giá QSD dt 
& tii KKT TMDB Lao Bão 

7.300 90.000,0 97.300 

1 
Do dgc dja chIn/i Va qu9 
p/iát triãn deh 

3.000 13.500,0 16.500 

B6 trI c/io cdc dr an p/idt 
triln kin/i tExd /z3i k/ide 

4.300 76.500 0 80.800 

Du an Hoàn thin CSHT mt 
s tuyn chInh tui Khu kinh t 
thixcing mti dc bit Lao Báo 
(giai doin 2) 

629/QD-UBND 
ngày 31/3/2021 101.149 15.149 

817 1.047 1.864 
Thanh toán khi luçmg hoãn 

thành 

Nãng cap, ma rng trim kim 
soát lien hqp Tan Hçip (giai 
don2) 

193 6/QD- 
UBND ngày 
29/10/2023 

6.700,30 670,030 
0 176,5 176,5 

Thanh toán khi luqng hoân 
thành 
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H thing xir 1 nuâc thai 
KCN Quán Ngang 

614/QD-UBND 
ngày 29/3/2016 104.000 4.000 

3.483 417 3.900 
Nhm hoân thin, dim dir an di 

vào hoit dng 

Dx an Dng tránh phIa 
Dông TP Dông Ha tinh 
Quang Trj (doin tü nut giao 
du?mg Nguyn Hoàng den 
Nam câu song Hiu) 

01/NQ-HDND 
ngày 

27/02/2023 
230.000 8.360 0 8.360 8.360 

DA diicc HDND tinh thông qua 
Chü tnrcrng dAu tlx tii Nghj 

quyt s6 01/NQ-HDND ngãy 
27/02/2023) 

Di.räng hai du cu day yang 
song Hiu - giai doan 1 

I 57/NQ-HDND 
ngày 

09/12/2022; 
2956/QD- 

UBND ngày 
17/11/2022 

175.000 175.000 3.640 3.640 
Dy nhanh tin d hoàn thành 

dir an 

D%r kin b tn sau 62.859,5 62.859,5 

Các dr an Mt s hang mic 
thit yu thuc Khu tái djnh Cu 
Lao Báo - Tan Thãnh (giai doan 
2); Tuyn RD-01 và RD-04 khu 

cong nghip Quán Ngang; 
Tuyn du&ng kêt n6i phIa BAc 

cãng M5 Thüy thuc KKT DOng 
Nam, dir kiên b6 trI sau khi du 

diu kin 
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