
UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TRI 

S& 53  /TFr-UBND 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo -Hnh phác 

Quáng Trj, ngày 26 tháng 3 nám 2023 

T TRINH 

V vic phê duyt chü tr1ro11g du tur Cong trInh: Sfra chüa kênh N2B h 
thng Nam Thch Han và trm born Mo 0 

KInh gri: Hi dng nhãn dan tinh Khóa VIII, K' h9p thr 16 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lu.t süa di, 
bô sung mt so diêu cUa Lut To chirc ChInh phü và Lust T chirc 
chInh quyên dja phisong ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Ngân sách nhà nithc ngày 25/6/20 15; 

Can cü Lut DAu tu cong ngày 13/6/20 19; 
Can cir Nghj djnh so 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tit thi hành mtt s diu cüa Lut Du tu công; 
Can cü Quy& djnh s 166 1/QD-TTg ngày 31/12/2022 cüa Thu tirmg ChInh 

phü ye h trçl khc phic h.0 qua thiên tai 10 tháng du näm 2022; 
Xét báo cáo thm djnh s 102/BC-SKN-KTN ngày 25/3/2023 cUa Sâ K 

hoach và Dâu tu và dê nghj cüa Cong ty TNT-IH MTV quân 1 KTCTTL Quâng 
Trj tai  T?i trInh so 1 0/TTr-TN ngày 25/3/2023. UBND tinh kinh trInh Hi dông 
nhân dan tinh xem xét ban hành Nghj quyt ye vic phê duyt chU trtrng dâu tu 
cong trinh: Süa chüa keith N2B h thng Nam Thach Han và tram  bm Mo o, vâi 
các ni dung chInh nhix sau: 

1. Ten cong trInh: Süa chüa kênh N2B h thng Nam Thach HAn và tram 
barn MO 0. 

2. Nhóm dir an: Nhóm C. 
3. Cp quyt d!nh  chü trirong du tir: Hi dng nhân dan tinh. 
4. Cp quyt d!nh  du tir: Uy ban nhân dan tinh. 
5. Don v 1p  báo cáo d xut chü tru'ong dIu tir: Cong ty TNHI-I MTV 

quAn 1 KTCTTL QuAng Trj. 
6. Quy mô du ttr: 
a. Sira chuia kênh N2B h thng Nam Thach HAn: 
- Sira chia b tá kênh N2B doan tü K2+972 - K3+411, L = 439m. K& cu: 

Dap bü b& và mái kênh dat C3, dam cht K = 0,9; gia cô b kênh và mái ngoài 
bang  be tOng  tam lát M150, khung giäng be tong cot thép M200. 

- CAu qua kênh tai  KO+996: Phá d& cu cü dA bj xung cp, hu hông vA xây 
d%rng lai  câu mth vOi tái tr9ng xe thiêt ké 10 tan; hInh thüc câu dam, chiêu rng 
cu b = 5,5m, chiêu dài câu L 9,Om, kêt câu bAng be tong và be tOng cot thép. 
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b.TrambamMôO: 

Nao vet toãn b phn dt dá bM 1p kênh dn, b hit và khu virc mái ta luy 
xung quanh nba tram  born Mo O. Nao vet bang ca giâi kt hcip thu cong. 

7. Da dim thirc hin: Huyn Hãi Lang, DakrOng, tinh Quãng Trj 

8. Ting mfrc du ttr: 1.000.000.000 dng (Mót /)) dng). 

9. Nguin v1n du tir: Ngân sách Trung ucing h trç khc phiic hu qua 
thiên tai näm 2022 (ducic bó trI tai Quyé"t dinh s 1661/QD-7Tg ngày 3 1/12/2022 
cña Thu tzthng ChInh phi ye M trçr khc phyc hu qua thiên tai 10 tháng dáu 
nám 2022). 

10. ThO'i gian thirc hin: Näm 2023. 

11. HInh th(rc du tir: Dâu tx cong. 

Uy ban than dan tinh kInh trmnh Hi ctng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh 
theo thm quyn./. 

Noin!zjIn: 
- Nhir trén; 
- TT.Tinh üy (B/cáo); 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các So: KH& DT, NN&PTNT, Tài chInh; 
- Cty TNHH MW QLKTCT thüy lcri; 
- CVP, PVP Nguyen am; 
- Liru: VT, TH, KT 11./ 

Ha S5 Dng 
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