
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TRJ Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

So:414 /TTr-UBND Quáng Trj, ngày 05tháng g nám 2021 

TO TRINH 
Quyt dlnh  chü truo'ng du tir dii an: Nhà dt niáy phát thanh, 

truyn hInh ti Trung tam truyn hInh k5 thut s 

KInh glri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lut T chrc chInh quyn dja phixong ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut sfra di, b sung mt s diu cüa Lut To chirc ChInh phü và 
Lut To chirc chInh quyên dja phi.rang ngày 22/11/2019; 

Can ci'r Lut DAu tu cong ngày 13/6/2019; 

Cäncü Nghj djnh s 4012020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diéu cüa Lut Dâu tu công; 

Can cü Nghj quyt s6 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thurng vi QuOc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mi'rc phân bô 
von dâu tu cong nguôn ngân sách nba ntrc giai doan 2021-2025; 

Can ci'r Quy& djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tung 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cOa Uy ban Thumg vij Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mi'xc phân bô vOn dâu tu cOng nguôn 
ngân sách nhà nuàc giai doan 202 1-2025; 

Can cu Van bàn 419/TTg-KTTH ngày 02/4/202 1 cüa Thu tithng ChInh 
phü ye vic dr kiên kê hoich dâu tu cong trung han  giai don 202 1-2025. 

CAn cir Nghj quy& 15/NQ-HDND ngày 29/4/2021 cüa HDND tinh v 
vic cho kin di v&i k hoach du ti! cong trung hn vn ngân sách Trung 
ung ho trcl và von ngân sách dja phucrng giai doan 202 1-2025 cüa tinh. 

CAn Cu Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cOa HDND tinh ye 
vic cho y" kiên lan thu 2 dôi vài Ké hoach dâu ti.r trung han  von ngân sách 
Trung t.rong ho trçr và vOn ngân sách dja phucmg giai doan 2021-2025 ci'ia tinh. 

CAn cü Chi thj 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cOa Thu ti.r&ng ChInh phü v 
day nhanh tiên d và nâng cao chat lucmg xây dirng Kê hoach dAn tu cong trung 
han giai doan 202 1-2025. 

UBND tinh trInh HDND tinh quyt djnh chü tnrong du tu dr an Nba dtt 
may phát thanh, truyên hInh t?i  Trung tam truyên hInh k thut sO vâi các ni 
dung chInh sau: 



I. THÔNG TIN CHUNG DI)' AN 
1. Ten dr an: Nhà dt may phát thanh, truyn hInh t?i  Trung tam truyên 

hInh k thut so. 

2. Miic tiêu du tu: 

Xây drng mt cong trInh chuyên dung dt h thng thit bj may phát song 
phát thanh, truyên hInh và trung tam tOng không ché dê dam bâo an toàn, hiu 
qua trong vic thirc hin các hoit dng phát song phát thanh, truyên hInh phic 
vi thông tin, tuyên truyên các nhim vi chInh trj cüa tinh. 

3. Quy mô du ti.r: 

Cong trInh cO quy mO 2 t.ng vâi tng din tIch là 435 m2. Trong do, t.ng 
1 là không gian da nang, phOng k? thu.t; tang 2 bô trI các phông dt may, phOng 
tong không ché, phOng k thut. 

Các hang mic phti trçl: San vi.thn cay xanh tiêu cành ngoài tr&i, din tIch 
khoáng 900m2. 

4. Nhóm dir an: NhOm C. 

5. Di tuçlng th hi.râng cüa dr an: Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh. 

6. Dja dim thirc hin dir an: S 37, dir&ng Khóa Báo, phtthng 3, thãnh 
phô DOng Ha, tinh Quâng Trj. 

7. Tng vn thrc hin dr an: 4.000 triu dng. 

8. Ngun vn: Ngân sách tinh can di theo tiêu chI cho lTnh virc phát 
thanh, truyên hInh, thông tan. 

9. Thii gian thirc hin: Näm 2022-2023. 

10. Co quan, don vj thiic hin dr an: 

Ban QLDA du tu xây dirng các cOng trInh dan dicing và cOng nghip tinh 
chju trách nhim phôi hçp vâi các don vj lien quan to chirc thic hin và giám 
sat cht chë qua trInh triên khai thirc hin d11 an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DIJ'NG BAO CÁO BE XUAT 
CHU TRII(JNG DAU TU' DI)' AN 

Thirc hin Van bàn 41 9/TlTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tuâng ChInh 
phü ye vic dir kiên ké hoch dâu tu cong trung hn giai do.n 2021-2025 Va Nghj 
quyêt 29/'TQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh ye vic cho kiên lan thu 2 
dôi vri Ké hoch du tii trung htn von ngãn sách Trung ucing ho trçi và von ngán 
sách dja phuong giai domn 202 1-2025 cüa tinh; UBND tinh dà ban hãnh van ban 
sO 2293/UBND-CN ngày 07/6/2021 cüa UBND tinh ye vic iao nhim vi Ip 
Báo cáo dé xuât chü trixong dâu tix các dr an sr ding nguôn von NSDP trong Ké 
hoch dâu tu cong trung hn giai do.n 2021-2025, trong do có dr an "Nhà dt 
may phát thanh, truyên hInh ti Trung tam truyên hInh k5 thut so". 



TM. U( BAN NHAN DAN 
T!CH 

Qua trinh 1p báo cáo d xuAt chü truong Mu tu, theo Báo cáo thm djnh d 
xuât chü trixong dâu tu di,r an (do Si Kê hoch và Dau ttr là c quan chuyên mon 
quãn 1 dâu tix cong dirçc giao chü trI thâm djnh phôi hçip vOi các Sâ ngành và dja 
phung, don vj lien quan to chüc thãm djnh), UBND tinh trInh HDND tinh dê 
nghj phê duyt Báo cáo dê xuât chü truong dâu tir dir an theo các ni dung nêu ti 
muc I cüa Th trInh nay. 

III. DANH MVC  HO Si KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü trrnmg Mu tu dir an. 

2. Báo cáo K& qua thm djnh Báo cáo d xu.t chü trrnmg Mu tix dir an 
cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

UBND tinh trInh FIDND tinh xem xét, quy& djnh phê duyt chü truclng 
dâu tu dr an: Nba dt may phát thanh, truyên hInh ti Trung tam truyên hmnh k5 
thut so (dt tháo Nghj quyêt dInh kèm)./. 

NoinIzIn: 
- Nhir trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
• Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S&: KHDT, TC; 
- Dài PT-TH tinh; 
- BQLDA DTXD DDJCN tinh; 
- Ltru VT, VX. 





HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S: /NQ-HDND Qudng Tn, ngày tháng nãm 2021 

NGH! QUYET 
Phê duyt chü truong du tir dtr an: Nhà dt may phát thanh, 

truyn hInh tii Trung tam truyn hInh k5 thut s 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR 
KHOA VII, KY HQP THU 22 

Can czLu4t T char chInh quyn diaphuring ngày 19/6/2015, 

Can cz Luát tha &i, b sung mç5t sd diu cia Lut T chtc ChInh phz và 
Lu2t To chic chInh quyén dia phzrctng ngày 22/1 J/2019, 

('an cz-Lut Ddu tzccOngngày 13/6/2019; 

('an ct- Nghj djnh sl 40/2020/ND-CF ngày 0 6/4/2020 cia ChInh phi quy 
djnh chi tiêt thi hành mç3t sO diêu cüa Lutt Dáu tw cóng; 

Can ci Nghj quylt sO' 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cia Uy ban 
Thzr&ng vy QuOc h5i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mic phán bô 
vOn dáu tw cOng nguOn ngán sách nhà nuóc giai dogn 202 1-2025; 

Can ct Quy& djnh sO' 26/2020/QD-7Tg ngày 14/9/2020 cza Thz twó'ng 
GhInh phi quy djnh chi tiét thi hành mç3t sO diêu cüa Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 caa Uy ban Thui3ng vy QuOc h5i quy 
dfnh ye các nguyen tàc, tiêu chI và djnh mz'cc phán bO vOn dáu tu cOng nguOn 
ngán sách nhà nzthc giai dogn 202 1-2025, 

Van ban 419/77'g-K77'I-f ngày 02/4/2021 cia Thai tu-óng ChInh phü ye vic 
dii kiên ké hogch dáu tw cOng trung hgn giai dogn 202 1-2025; 

Can cz' ('hi thj 13/CT-hg ngày 23/5/2021 cüa Thz tufn ChInh phi v 
day nhanh tiên dç3 và náng cao chat lwctng xáy dyng Ké hogch dáu tir cOng trung 
hgn giai dogn 202 1-2025 

('an c& Nghj quyé't 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 caa HDND tinh v vic 
cho j kiln ldn th& 2 dO'i vOi KI hogch du tw trung hgn vO'n ngán sách Trung 
utrng ho trçr và yIn ngán sách djaphuv'nggiai dogn 2021-2025 cüa tinh. 

Xét T& trInh sO' /7Tr-UBND ngày / /2021 caa Uy ban nhán dan 
tinh ye vic phé duyt cha trwctng dáu tii dy an: Nhà dt may phát thanh, truyên 
hInh tgi Trung tam truyén hInh k51 thut sO. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü truccng du tu dr an Nhà dt may phát thanh, truyên 
hInh ti Trung tam truyn hInh k thut s vâi các ni dung nhr sau: 

Dir thão 
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1. Ten dir an: Nhà dt may phát thanh, truyn hInh tti Trung tam truyén 
hInh k5 thuât s& 

2. Muc tiêu dâu tu: 

Xây dtrng môt Cong trInh chuyên dung dt h thng thit bj may phát song 
phát thanh, truyên hInh và trung tam tng không chê d dam báo an toàn, hiu 
qua trong vic thrc hin các hot dcng phát song phát thanh, truyn hInh phc 
vii thông tin, tuyên truyên các nhim vi chinh trj cüa tinh. 

3. Quy mô dâu tir: 

Cong trInh CO quy mô 2 tAng vói tng din tIch là 435 m2. Trong do, tAng 1 
là không gian da näng, phOng k thut; tAng 2 b trI các phOng dt may, phOng 
tng không ch, phOng k5' thut. 

Các h.ng mic ph trçl: San vix&n cay xanh tiu cãnh ngoâi tr&i, din tIch 
khoãng 900m2. 

4. Nhóm dir an: Nhóm C. 

5. Tng mi'ic dAn tu dir an: 4.000 triu dng (Bcng chfr: Bn tj.) dng). 

6. Ca cAn ngun vn: Ngân sách tinh can di theo tiêu chI cho linh vrc 
phát thanh, truyên hInh, thông tan b trI 4.000 triu dng. 

7. Dja dim thrc hin dr an: S 37, dix&ng Khóa Bâo, phu?mg 3, thành ph 
Dông Ha, tinh Quáng Trj. 

8. Thii gian, tin dt thiic hin dir an: Tr nàm 2022-2023. 

Dieu 2. To chuc thuc hien 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chcrc thirc hin Nghj quyt. 
2. Thix&ng trrc Hi dAng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các 

T di biu Hi dng nhân dan và dai  biu Hi dng nhân dan tinh phi hçip vOl 
Ban Thi.thng trrc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng than dan tinh Quâng Trj, Khóa VIII, K' 
hçp thir 4 thông qua ngày tháng 8 nAm 2021, cO hiu lirc k tr ngày thông 
qua.!. 

N9i nI,In: 
- 1TI'U, U HOND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, IC, KBNN tinh; 
- Dài PI-TH tinh; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
-LtruVl,KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 
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