
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TLNH  QUANG  TRI Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S6:  56  lflTr-UBND Quáng Trj, ngày tháng 3 nám 2023 

T?J TRINH 
V vic hê duyt chü trung du tir 

Dir an: Khàc phiic khan cp st I&, hir hông tuyn dê Bàc Phirrc 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, K' hçp thu 16 

C.n ci2r Lut T chüc chInh quyn dja phucrng ngày 19/6/2015; Lut sia 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust To chi'rc ChInh phü và Lut To chirc chInh 
quyên dja phixcing ngày 22/11/2019; 

Can cr Lut Ngân sách nhà nirâc ngày 25/6/20 15; 

Can cü Lut Du tiz cong ngày 13/6/2019; 

CAn cü Nghj djnh s,40/202O/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; 

CAn cü Quyt djnh s 1661/QD-TTg ngày 3 1/12/2022 cUa Thñ tithng 
ChInh phU v h trçi kh.c phiic hu qua thiên tai 10 tháng dâu nAm 2022; 

Xét báo cáo thm djnh s 97/BC-SKH-KTN ngày 25/3/2023 cüa Sâ K 
hoach và Dâu tu và dê nghj cüa Chi c'ic Thüy igi tai  Ta trmnh so 14/TTr-CCTL 
ngày 25/3/2023. Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem 
xét, ban hành Nghj quyêt ye vic phê duyt chü trung dâu tir dir an KhAc phiic 
khân cap sat  lâ, hu hông tuyên dê Bäc Phithc vâi các ni dung nhu sau: 

1. Ten di an: Khc phic khn cp sat  lâ, hu hông tuyn dê Bc Phuâc. 

2. Dir an nhóm: C. 

3. Cp quyt dnh chü trirong du tir: Hi dông nhãn dan tinh. 

4. Cp quyt djnh c1u tir: Uy ban nhân dan tinh. 

5. Don vj 1p  báo cáo d xut chü trirong du tir: Chi cic Thüy igi. 

6. Quy mô du tir: Si:ra cha dê vi tng chiu dài khoãng 600m, gm gia 
Co mái dê phIa song bang kêt câu dá lát dày 25cm, phIa duth là tang icc; mái 
phia dông kêt câu tam lát; ia cô mt dê dam bão cao trInh, chiêu rng và két 
câu phü hçip vói yêu cau chông bäo theo tiêu chuân thiêt kê dé kè, dam báo giao 
thông dan sinh, phát trién kinh té xA hi kêt hçip phic vi du ljch, djch vi trong 
vüng. 

7. Da dim thkrc hin: xã Triu Phuàc, huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj. 

8. Ting mfrc du tir di1 an: 3.000 triu dng. 

9. Ngun vn du tir: Ngân sách Trung ulng h trq khc phic hu qua 
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thiên tai näm 2022 ('thtic bó trI tgi Quylt djnh s 1661/QD-TTg ngày 
31/12/2022 cüa Thá tithng GhInh phü ye ho trQ' khác phyc hu qua thiên tai 10 
tháng dáu nám 2022). 

10. Thôi gian thtrc hin: Näm 2023. 

11. HInh thirc du tur: Du ti.r cong. 

Uy ban nhãn dn tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tInh xem xét, quyt 
djnh theo thâm quyên./. f 

Nci nkIn: 
- Nhtr trên; 
- TT,Tinh üy (B/cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các Sà: KH& DT, NN&PTNT, Tài chInh; 
- Cty TNHH MW QLKTCT thüy 1çi; 
- CVP, PVP Nguyen Ciru; 
- Liru: VT, TH, KTph./O 

HàS5Ding 
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