
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VLT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Ti,r do - Hinh phiic 

S:A25tTTr-UBND Qzthng Tif, ngàyA..1 tháng ' nám 2021 

T€ TR!NH 
V vic d nghj ban hành Ngh quyt phê duyt chü tru'ong diu tu' 

di an: Trtrô'ng Trung cp ngh Giao thông 4n tãi Quãng Trj, 
Hang mitc: Nhà hiu b 

KInh gri: HOi  dcng nhân dan tinh Khoá VIII, KS'  h9p thir 4. 

Can cü Lut T chüc chinh quyn dja phwing ngày 19/6/2015; Lut sra di, 
b sung mt s6 diu cüa Lut T chüc Chmnh phü và Lust T chCrc chInh quyên 
da phuang ngày 22/11/2019 và Lut Du tiz cong ngày 13/6/2019; 

C.n cü Nghj djnh s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cfia Chlnh phü quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cUa Lut Du Ur cOng; 

Can ctr Nghj quy& 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa I-IDND tinh v vic 
cho kin 1n thu 2 di vói K hoach  d&u tu trung hn vn ngân sách Trung uo'ng 
ho trq và vn ngân sách dja phuong giai doan 2021-2025 ciia tinh. 

Trên co sä d xut cüa S K hoach và Du tu t?i  Báo cáo s 3641BC-SKH-
KG\TX ngày 28/7/2021 v kt qua thm djnh Bo cáo d xtit chü trixang dAu Ur 
dr an: Tnr?ng Trung dtp ngh Giao thông vn tãi Quãng Trj; Hang  mic: NIià 
hiu b gpi tt là D an); UBND tinh trmnh I-IDNJ) tinh Khoá VIII, K5' h9p thu 
4 xem xét ban hành Nghj quy& phé duyt chti truong du tis Dir an vâi các ni 
dung chInh sau: 

1. Ten dir an: Tnr?ng Trung cp nghê Giao hông 4n tâi Quáng Trj, Hang 
•mic: Nba hiu b. 

A 2. Myc tieu dan tir: 

Tfrng buàc hoàn thin Co so 4t chAt phitc vi Cong tác quãn 1, giâng day 
cüa can b, giáo viên TrtxOng Trung cAp ngh GTVT Quáng Trj; gop phAn nâng 
cao hiu qua hoat  d)ng cüa nhà truOng và nâng cao chAt krçmg dào tao  ngh trén 
dja bàn tinh. 

3. Quy mô dAu tir: 

- Xây dmg mOi Khu nhà hiu b 02 tAng co din tIch 506m2; 

- Chinh trang san vi.thn ni b: 250m2; 

4. Nhóm d an: Nhóm C. 



TM. U BAN NHAN DA 
CHU TICH 

5. Oja diem thyc hin dy an: Thânh ph Dông H, tinh Quáng Trj. 

6. Tong vn du tin 4.872,955 triu dng; trong do: 

- Ngân sách tinh can di theo tiêu chI cho 1mb virc giáo diic dào to và giáo 
dic ngh nghip: 2.000 triu dng; 

- Qu5 phát trin hot dng sir nghip cüa Tnr&ng Trung cp ngh GTVT 
Quãng Trj: 2.872,955 triu dng. 

7. Thô'i gian thiyc hin: Nãm 2022 - 2024. 

UBND tinh kInh d nghj HDND tinh xern xét ban hành Nghj quyt phé duyt 
.chO truang du ti.r dir an.!. 

(Du tháo Nghj quyét ã'Inh kern).!.  ,- 

Noi izhân: 

- Nhis trén; 
- Chti tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, GTVT; 
- Trtr?mg Trung ctp ngh GTVT; 
- L.ru VT, VXT, CNT. 



HO! DONG NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

So: /NQ-UBND Quáng Trj, ngày tháng nãm 2021 

NGHJ QUYET 
Phê duyt chü tru'o'ng dãu ttr dir an: 

A A A .7 '7 Truong Trung cap nghe Giao thong vin tal Quang Tr!, 
Hng mic: Nhà hiu b 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VII, Kc HQP THU 22 

Can ci Lut To chi'c chInh quyn dja phu'o7lg ngày 19/6/2015, 

Can cilr Lut f*u tu' cong ngày 13/6/2019; 

Can ci Ludt Ngán sách nhà nzthc sl 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015, 

Can ct Nghj djnh sl 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cüa ChInh phi quy 
dfnh chi tiêt thi hành m5t sO diéu cza Lugt Dáu tu cóng,' 

Can ci Nghj quylt sI 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thu'&ng vy QuOc h5i quy a'inh ye các nguyen tác, tiêu chI và dinh mtc phán bO 
von dáu tu' cOng nguón ngán sách nhà nu'ó'c giai dogn 2021-2025; 

Xét Ta trInh sl /TTr- UBND ngây /8/2021 cia Uy ban nhán dan tinh 
ye viéc ban hành Nghj quyêt phê duyçt chz tru'o'ng dcu tu dit an: Trzr&ng Trung 
cap nghê GTVT Quáng Trj, Hang muc: Nhà hiéu bO; Báo cáo thOrn tra cza Ban 
Kin/i tê - NgOn sách HDND tinh,' t kiln thOo lun cza dQi bilu Hi dng nhOn 
dOn tinh tgi k) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Phê duyt chü trucmg dAu tu dr an: Tnrng Trung cp ngh Giao 
thông 4n tãi Quáng Tn, Hang mic: Nhà hiu bô vOi các ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Truông Trung cp ngh Giao thông 4n tãi Quãng Trj. 
- Hang mvc:  Nba hiu b 

2. Muc lieu du tu: Hoàn thin Co sà vt chat phtic v cong tác quãn 1, giãng 
dy cüa can b, giáo viên Tru&ng Trung cp nghê GTVT Quâng Trj; gop ph.n 
nâng cao hiu qua hot dng cüa nhà trumg và nâng cao chit h.rgng dào to ngh 
trên dja bàn tinh. 

2. Myc tiêu du tir: 

Trng bithc hoàn thin co s& vt chat phiic vii cong tác quàn 1, giãng dy 
cüa can b, giáo viên Trueing Trung cap nghê GTVT Quãng Trj; gop phân nâng 
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cao hiu qua hot dng cüa nba tnthng và nâng cao chit lixçing dào to nghê trén 
dia bàn tinh. 

3. Quy mô dâu tu': 

- Xây drng m9i Khu nhà hiu b 02 tang có din tIch 506m2; 

- Chinh trang san vii&n ni b: 250m2; 

4. Nhóm duy an: Nhóm C. 

5. Da dim thirc hin dir an: Thành ph Dông Ha, tinh Quáng Trj. 

6. Tong von dau tu': 4.872,955 triçu dong; trong do: 

- Ngân sách tinh can di theo tiêu chI cho linh virc giáo diic dào t10 và giáo 
dic nghê nghip: 2.000 triu dông; 

- Qu5 phát trin hoit dng sir nghip cüa Tri.thng Trung cAp ngh GTVT 
Quáng TrI:  2.872,955 triu dông. 

7. Thèi gian thirc hin: Näm 2022 - 2024. 

Diu 2. To chüc thuc hiên 

1. Giao UBND tinh to chirc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thu&ng true Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, các T 
dai biêu Hi dông nhân dan và di biu Hi dông nhân dan tinh phi hp vi Ban 
Thurng trirc Uy ban Mt tr.n T quôc Vit Narn tinh giám sat thrc hin Nghj 
quyêt. 

Nghj quyt nay dã dtxcc Hi dng nhân dan tinh Quãng Tr, Khóa VIII, KS' 
h9p thu 4 thông qua ngày tháng näm 2021 và Co hiu lirc k tü ngày thông 
lua./. 

No'i nhln: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các Bt: KH&DT, TC, GD&DT; 
- Cc kiêrn tra VB B Tix pháp; 
- TTTU, TT HDND, UBND, UBMTI'QVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh: 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Tru&ng Trung cp ngh GTVT; 
- L.ru VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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