
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tt.r do - Hinh phüc 

S6: AAg /TTr-UBND Quáng Trj, ngày ,i,4 tháng ' nãm 2021 

TO TRINH 
Quyt dlnh chü trtro'ng du tir dj an: Nhà & 4n dng viên näng khiu tinh 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; Lut süa 

di, b sung m&t s diu cüa Lut T chirc Chinh phü và Lut TE chirc chInh 

quyên dja phuo'ng ngày 22/11/2019; 

Can Lu.t Dâu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phU quy 
dinh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust Dâu tu công; 

Can cü Nghj quy& s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thithng vi,i Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mi'rc phân bô 
von dâu tu cong nguôn ngân sách nhà nuâc giai doan 202 1-2025; 

Can cü Quyet djnh so 26/2020/QD-TTg ngây 14/9/2020 cüa ThU ti.rng 

ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diéu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cUa Uy ban Thuing v11 Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và dnh müc phân bô von dâu tu cong nguôn 
ngân sách nhà nuóc giai doan  202 1-2025; 

Can cir Cong van s 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa ThU tung ChInh 
phU ye dir kiên ké hoach dâu tu cong trung han giai doan 2021-2025; 

Can cüNghj quyêt 1 SINQ-HIDND ngày 29/4/2021 cUa HDND tinh v vic 
cho kiên dôi vi kê hoach dâu tu cong trung han von ngân sách Trung i.rong ho 
trg và von ngân sách dja phuong giai doan 202 1-2025 cUa tinh. 

Can Cu Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cUa HDND tinh v vic 
cho kiên Ian thu 2 dôi vói Kê hoach dâu tu trung han von ngân sách Trung 
uong ho tr và von ngân sách dja phirong giai doan  202 1-2025 cUa tinh. 

CAn cr Chi thj 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cUa ThU tuó'ng ChInh phU v 
day nhanh tiên d và nâng cao chat 1uçng xây drng Kê hoach dâu tu cong trung 
han giai doan 202 1-2025. 

1Jy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhan dan tinh quyt djnh chU truang 
dâu tu dr an: "Nhà a 4n &ng viên nAng khiêu tinh" v&i các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DI) AN 

1. Ten dir an: Nba & vn dng viên nang khiu tinh. 

2. Co quan 1p báo cáo d xut CTDT: S& VAn hóa, The thao vâ Du 1ch 
tinh Quâng Tn. 
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3. Mic tiêu du tu: DAu ti.r cci sä vt chit, trang thit bj dam bão phic vi 
cho cong tác dào tao  vn dng viên thành tIch cao và các vn dng viên näng khiêu 
cUa tinh là mt nhim vi trong chInh sách thu hut, dâi ng dôi vó'i vn dng viên, 
hun luyn vien dang cap, dat  thành tIch cao trong các giãi dâu khu virc, trong nithc 
Va quôc tê. 

4. Quy mô dâu tu: 

4.1. Nhà a 4n dng viên nàng khiu: Nhà 3 tang, tong din tIch san xây 
dirng khoãng 2.000 m2. Cong trInh duçic bô trI h thông cap din, cap rn.rac, 
thoát nuóc, rnang lan, mng din thoai, chông set, thiêt bj PCCC và các thiêt bj 
phic vi1 an, cüa v.n dng viên nãng khiêu. 

4.2. Các hang miic phii trçi: 

- Nba d xe cüa vn dng viên: Din tIch xây drng 80 m2. 

- Dumg dn t& cng ph vào nba a 4n dng viên: Tong din tIch duang 
dan vào 1.270 m2. Kêt câu bang be tOng xi mäng M200 dày 15cm. 

- San be tong, dung dao,  bn hoa cay xanh, tng din tIch 2.4 13 m2. 

- Cài tao,  sua chfta cng phii phIa duang Truang Chinh. 

- Cái tao,  sira chra tithng rào phIa duang Truang Chinh dài 93m; tháo dc 
Mng rào cU, xây rnai Wang rào phIa DOng Nam dâi 358m; xây mài tung rào 
phIa Tây dài 226m; lap dirng hang rào km gai dé bào v ranh giOi phIa Bäc khu 
lien hcip the thao dài 242m. 

5. N}ióm d an: Nbóm C. 

6. D6i tuçlng th huâng cüa dr an: Trung tam Hu.n 1uyn và Thi du th 
due the thao tinh. 

7. Dja dim xây dirng: Phu&ng Dông L, thành phô Dông Ha. 

8. Tong mirc dAu tu: 23.000 triu dông (Hal mutti ba dng). 

9. Ngun vén du tu: Ngân sách tinb, tir ngun thu du giá quyên sfr ding 
dat cüa tinh. 

10. Thai gian, tin d thirc hin dir an: 03 nam, tü 2022-2024. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DV'NG  BAO CÁO BE XUAT CHU 
TRUONG BAU TU' DV AN 

Hin nay, trung tam hun 1uyn và thi du th dc th thao tinh dào t?o  125 
vn dng viên (VDV), gôm: 25 VDV di tuyên tinh, 11 VDV di tuyen tré và 
89 VDV näng khiêu, trong do có 100 VDV an & tp trung. Các di tuyên duy tn 
tp 1uyn thuang xuyên theo k hoach. Tuy nhiên, do chua cO nhà & cho các 
VDV nen các VDV dang a tam th&i  tai  gâm khán dài cüa be boi và gâm khán 
dài B cUa san vn dng Dông Ha. Dê sir nghip th thao thành tich cao cOa tinh 
phát trin bn vQng cã ye chiu rng và chiêu sâu nhäm nâng cao sirc khOe, the 
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1irc, trn vóc con ngthi, vic quan tam b trI xây dmg Co s& vt chat cho VDV 
có diu kin an, nghi, tp 1uyn là ht süc cn thik Do do, Mu tu xây drng 
Cong trInh nhà i 4n dng viên nãng khiêu tinh nh.m hoàn thin co so v.t chat, 
phiic vi nhu câu an, ngü, nghi ngoi cho các VDV d hç yen tam t3p luyn, nâng 
cao thành tIch trong thi dâu the dic th thao. 

Thrc hin Van bàn 419/TTg-KTT'H ngày 02/4/2021 cüa Thu tu&ng ChInh 

phü ye vic dir kin kê hoach Mu tu cong trung han giai doan 2021-2025 và 
Nghj quyêt so 29/NQ-F]DND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh ye vic cho 
kiên lan thir 2 dôi vOi Kê hoach  Mu tu trung hn von ngân sách Trung uong h 
trçY và von ngân sách dja phixong giai don 202 1-2025 cüa tinh; UBND tinh dã 
ban hành Cong van so 2293[UBND-CN ngày 07/6/2021 ye vic giao nhim vi 
1p Báo cáo dê xut chü truong Mu tu các dir an sü diing nguôn vn NSDP 
trong Kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 2021-2025, trong do cO dir an: 

Nhà 0 4n dng viên näng khiêu tinh. 

SO K hoach và Du tu là Co quan chuyên mon quân l Mu tu cOng duqc 
giao dã chü trI thâm djnh và dä có Báo cáo so 366/BC-SK}1-TH ngày 28/7/2021 
v k& qua thâm djnh Báo cáo dê xut chü trucmg Mu tu d1r an: "Nhà 0 4n dng 
viên näng khiêu tinh" theo dung các ni dung quy djnh. 

III. DANH MVC HO SO' KEM THEO 

1. Báo cáo d XULt chü trixong Mu tu dir an. 

2. Báo cáo Kt qua thm dlnh  Báo cáo M xut chü truang Mu tu dir an cUa 

SO K hoach và Dâu tu. 
UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chU truang 

Mu Ui dr an Nba 0 4n dng viên näng khiu tinh. 

(Nç5i dung dt tháo Nghf quyê't dInh kern).!. ?2 

Noi nhIn: 
- Nhtr trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các So: KHDT, TC, VH,TT&DL; 
- BQL Dir an DTXD DD&CN tinh; 
- Ltru VT, TH, CN, 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG Tifi Bc Ip - Tn' do - Hinh phñc 

S& /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

(Du tháo) 

NGH! QUYET 
A A 9 A 

Phe duyçt chu trwrng dan tw diy an: 
Nba r vn dng viên näng khiu tinh 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, KS( HQP TH1 4 

Can ct' Lut Td ch&c chInh quyn dja phu'cing ngày 19/6/2015, 
Can ct Luçt sica doi, ha sung m77 sá diu cia Lut Ta chic CY'zlnh phz và 

LuçIt To chi'c chIn/i quyên djaphuvng ngày 22/11/2019; 
Can cz Lu2t Dcu tic cOng ngày 13/6/2019, 
Can ci Nghj djnh sa 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 

djnh chi tiêt thi han/i mç5t sO diêu cza Lu2t Dáu tic cOng, 
Can ci Nghj quyê't s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cia Uy ban 

Thwàng vu QuOc hç3i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mic p/ian bO 
vOn dáu tic cOng nguOn ngán sách nhà nu'àc giai dogn 2021-2025; 

Can cii' Quylt djnh sd 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cia Thl tu'O'ng 
ChInh phü quy djnh chi tiét thi hành mt sO diêu cla Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Uy ban Thu'ô"ng vy QuOc hói quy 
cf/nh ye các nguyen täc, tiêu c/il và cf/nh mzIc phdn bO vOn dáu tie cOng nguOn 
ngOn sách nhà nithc giai dogn 202 1-2025, 

Can ci C'Ong van s 419/TTg-KTTH ngày 02/4/202 1 cia Thz tu'ó'ng Chjnh 
phz ye vic dr kién kê hogch dáu tic cOng trung hgn giai dogn 2021-2025; 

Can ci' C/il thj 13/CT-TTg ngày 23/5/202 1 cia Thi tithng ChIn/i phi v 
day nhanh tiên d và nâng cao chat lwcing xáy dy'ng Ké hogch dOu tic cOng trung 
hgn giai dogn 2021-2025; 

Can cii' Nghj quyat 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cña HDND tinh v vic 
cho P  kién lan thi 2 dOi vài Kê hogch dâu tic trung hgn vOn ngán sách Trung 
wong ho trc/ và vOn ngán sách d/aphu'oiig giai dogn 2021-2025 cia tin/i. 

Xét TO' trinh sO'. /TTr- UBND ngày / /202 1 cia Uy ban n/ian dan tinh 
ye vic phê duyçt chz tru'o'ng dáu tie dr án. N/ia 0' vn d3ng viên nàng khiêu tinh. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt cl-iü trirng d.0 ti.r dij an Nba & vn dng viên nng khiêu tinh. 

1. Mic tiêu du tu: D.0 tu' Co s& 4t cht, trang thit bj dam bào phvc vi t& 

cho cong tác dào tao  vn dng viên thành tIch cao và các vn dng viên näng khiêu 
cüa tinh là mt thim vi trong chInh sách thu hñt, dãi ng dôi vói 4n dng viên, 
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hun 1uyn viên dng cp, dat  thành tIch cao trong các giài du khu vrc, trong nithc 
Va quôc tê. 

2. Quy mô du tu: 

2.1. Nba a vQtn dng viên nàng khiu: Nba 3 tng, tng din tIch san xây 
di.rng khoãng 2.000 m2. Cong trInh di.rçic ,bô trI h thông cap din, cap nuóc, 
thoát mrâc, mng lan, mng din thoi, chông set, thiêt bj PCCC và các thiêt bj 
phiic vi an, i cüa vn dng viên näng khiêu. 

2.2. Các hang mllc ph trq 

- Nhà d xe cüa vn dng viên: Din tIch xây dimg 80 m2. 

- Dithng dn tr cng phii vào nhà a vn dtng viên: Tng din tIch dumg 

dan vào 1.270 m2. Kêt câu bang be tong xi mãng M200 dày 15cm. 

- San be tOng, dtthng dao,  bn hoa cay xanh, tang din tIch 2.4 13 m2. 

- Câi tao,  sra cha cong phi phIa di.rang Tru&ng Chinh. 

- Cãi tao,  sCra chCa tu&ng rào phIa duang Tnrang Chinh dài 93m; tháo di 
hang rào cQ, xây mâi ti.r&ng rào phIa Dông Narn dài 358m; xây mai tuang rào 
phia Tây dài 226m; lap dirng hang rào km gai dê bão v ranh giâi phIa Bäc khu 
lien hçip the thao dài 242m. 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tng mCrc du tix dr an: 23 .000 triu dng (Hai mu'cfi ha t)" dng) 

5. Nguôn von dâu tu: Ngân sách tinh, tCr ngun thu du giá quyên sCr diing 

dat cüa tinh. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Phucmg Dông L, thành ph Dông Ha. 

7. Thai gian, tin d thirc hin dir an: Näm 2022-2024. 

Diêu 2. T chCrc thizc hin. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chCrc thrc hin Nghj quyt. 

2. Thu&ng trirc Hi ding nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, các T 
dai biêu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dOng nhân dan tinh phOi hqp vCri 

Ban Thu&ng trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, KS' 
hçp thCr 4 thông qua ngày tháng nàm 2021, có hiu 1irc k tCr ngày thông qua.!. 

Noi nhân: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các Bt: KH&DT, IC; 
- TFTU, iT HDND, IJBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn di biêu QH tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh; 
- VPUBNDtinh; 
- Các S: KHDT, TC, VH,TT&DL; 
- Kho bac Nhà nLrâc tinh; 
- Luu VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		2021-08-12T17:26:56+0700




