
UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - T,r do - Hanh phñc 

S&  1.34  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày,44 thángg nám 2021 

T4 TRINII 
Phê duyt chü trirong du tir dr an: Du tir thit bj do lwèng, thu nghim 

và thit bl cong ngh sinh hçc giai don 2) 

KInh gui: Hi dbng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chüc chinh quyn dja phumg ngày 19/6/2015; 

Can cfr Lut süa di, b sung mt s diu cüa Lut T chüc ChInh phü và 
Lut T chfrc chInh quyên dja phuong ngãy 22/11/20 19; 

Can cü Lust  Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Can cfr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
dinh chi tiet thi hanh mQt so dieu cua Luat Dau tu cong; 

CAn cü Nhj quy& s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thtr?mg viii Quôc hi quy djnh ye các nguyen the, tiêu chI và djnh müc phân bO 
vn du tu cong nguOn ngãn sách nhâ ntxc gial do?n 202 1-2025; 

CAn cr Quyt djnh so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tuàn 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành rnt sO diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thuing vii Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen the, tiêu chI và djnh müe phãn bO vOn dâu tu cOng nguOn 
ngãn sách nhà nu&c giai doan 2021-2025; 

CAn cr YAn ban 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tming ChInh phü 
ye vic dir kiên kê hoach dâu tu cong trung hn giai do?n 202 1-2025; 

CAn cü Nghj quy& 151NQ-HDND ngày 29/4/2021 cüa HDND tinh v vic 
cho ' kin dOi vài k hoach dâu tu cong trung hn vOn ngan sách Trung rning hO 
trcl và vOn ngãn sách dja phuong giai don 2021-2025 cüa tinh; 

CAn cü Nghj quy& 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v vic 
cho kiên lan thu 2 dOi vi K hoach  dAn tu trung h?n  von ngân sách Trung 
uang h trçi và vOn ngãn sách dja phuong giai don 202 1-2025 cUa tinh; 

CAn cü Chi thj 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu ttràng ChInh phü v 
day nhanh tiên d và nâng cao chat lucmg xây dirng Ké hoach dâu tu cOng trung 
hn giai doin 202 1-2025. 

UBND tinh trInh HDND tinh phê duyt quyt djnh chü truong du tu dir an 
Dâu tu thi& bj do 1ixng, thu nghim và cong ngh sinh hçc (giai don 2) vài các 
ni dung chinh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DV AN 

1. Ten dr an: Du tu thi& bj do kr&ng, thu nghim và cOng ngh sinh hçe 
(giai don 2). 
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2. Mic tiêu du tu: 

Du ttr h thng thit bj do 1ixing, thu nghim nhàm tAng cuing co si 4t 
chat Iç9 thut dê thc hin t& cong tác quàn 1 nhà nixâc ye kim tra chat luçing 
san ?hm  và hang hóa xut nhp khu, h trçi các t chCrc và doanh nghip v tiêu 
chuan do hthng, chat krçin nhAm óp phn nâng cao khã nAng cnh tranh cüa 
doanh nghip trong phát trien kinh te dja phucing 

3,QuymôdAutu: 

Du ti.r h thng thit bj do 1uing, thu nghim bao gm: 

- Thit bj kim djnh — hiu ehun do hthng çCác llnh vrc: dt dài, khi 
luçing, kim djnh/hiu chu.n do 1uin nhit d - d am, do 1uing din - din tir, 
do 1uing hôa 1, do 1uing y t và thiet bj kiêm djnh k5 thut an toãn). 

- Thit bj kim tra nhanh — thanh tra do lu&ng, kim tra hang hóa liru thông 
trên thj trithng. 

- Thit bj thr nghim. 

4.Nhómdirän: NhómC. 

5. Di tticcng thi hirâng cüa dr an: Trung tam Nghiên ciru, 15ng diing Va 
Thông tin khoa h9c và cong ngh; Trung tam K' thut Tiêu chuãn Do 1uing Chat 
luçing Quàng Trj và nguôi dan. 

6. Dja dim thrc hin di1r an: Tai  Trung tam Nghiên eüu, I5ng ding và 
Thông tin khoa h9c và cong ngh (duing Din Biên Phü, TP Dông Ha) và ti 
Trung tam K5' thut Tiêu chun Do hring ChAt hrcmg Quãng Tn (s 43 du?ing Lê 
Lcn), thanh pho Dong Ha, tmh Quang Tn. 

7. Tng vnth%rc hin dr an: 22.761.370.000 dng (Hal mztoi hai bay 
tram sáu muc1 môt triu, ba tram bay mwoi nghIn dông). 

- Ngun von: 

+ VOn ngãn sách tinh can d6i theo tiêu chI cho 11th c khoa hçc và cong 
ngh: 20.632.000.000 dOng. 

+ VOn sr nghip KH&N: 2.129.370.000 dOng. 

8. Th&i gian thi1rc hin: Näm 2023-2025. 

9. Ca quan, dan vj thrc hin dir an: 

So Khoa hQc yà Cong ngh chiu  trách thim phOi hcip vOi cac ca quan lien 
quan tO chüc thre hin và giám sat cht chë qua trInh trién khai thrc hin dr an. 

II. QUA TRIM! TRIEN KIIAI xAv DIJNG BAO CÁO DE XUAT 
CHU TRUONG DAU TU DV AN 

Thirc hin VAn bàn 419iTFg-KTTH ngày 02/4/202 1 ca Thu tithng ChInh 
phü v vic dr kin k hoach dAu tu cong trung hn giai don 2021-2025 và Nghj 
quy& 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh y yic cho kin lAn thu 2 
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d& vôi K hoach dAu tu trung hn v6n ngãn sách Trung trcmg h trçl va vn ngãn 
sách dja phucing giai don 2021-2025 cia tinh; UBND tinh dà ban hành vn ban 
so 229311JBND-CN ngày 07/6/2021 cia UBND tinh v vic iao nhim vii 1p 
Báo cáo d xuât chü trucing dâu tu các dr an sir ding ngun von NSDP trong Ké 
hoch du tix cong trung hn giai don 202 1-2025, trong do có dr an: Dâu ti.r thiêt 
bj do 1uing, thi:r nghim và cong ngh sinh h9c (giai don 2). 

S& K hoch và Du tu dã 1y kin b&ng vAn ban S& Tài chmnh và Trung 
thin Khoa hc và Cong ngh Quãng Tn - thuc Vin Nghiên cru Khoa hçc inin 
Trung. So Khoa hQc và Cong ngh hoãn chinh h so. SO K hoach vá Dâu ttr 
th.m djnh, trInh h so dam bâo theo quy djnh Lut Du tix cong. 

ifi. DANU MI,JC HO SO KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü truong dAu tu di,r an. 

2. Báo cáo K& qua th.m dnh Báo cáo d xut chü truong du tu dr an cüa 
SO Ké hoach và Du tu. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chü tnrong 
dau tu dr an: Dau ti.r thiet bj do lirong, thu nghiem va cong nghç smh h9c (giai 
don 2) (N5i dung dit tháo Nghj quyêt dInh kàm)./..v' 

No'i nhmn: 
-Nhirtrén; 
- CT, các PCT UBND tlnh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
• Các Si: KH&DT, TC, KII&CN; 
- Luu: VT, KHCN.yt- 

TM. UY BAN NIIAN DAN 



HQI DONG NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM 
TINH QUANG TRJ Dc 1p - Ty do - Hinh phñc 

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

NGHj QUYET 
A A , A A • A • • A Phe duyçt chu trumig dau hr dy an: Dau tir thiet b do lirong, thu nghiçm va 

thit bl  cong ngh sinh hyc (giai don 2) 

HQI BONG NHAN DAN TINII QUANG TRI 
KIIOA VIII, KY HQP TH11 4 

Can c&Lut T chik chInh quyn djaphztong ngày 19/6/2015; 
Can c& Luát tha dii, bá sung m5t s ã'iu cüa Lut T chik hInh phá và 

Luát To ch&c chInh quyên djaphztang ngày 22/11/2019, 
án cz Luát Du tw cong ngày 13/6/2019; 
án c& Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa C7iInh phz quy 

djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cza Lut Dáu tw cOng; 
Can c& Nhf quyt s4 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban 

Thwông vy QuOc hç5i quy djnh ye các nguyen tãc, tiêu chI và djnh mzk phán bo 
von dáu tw cOng nguOn ngán sách nhà nw&c giai dogn 2021-2025; 

C!än  cz Quylt djnh sd 26/2020/QD-7Tg ngày 14/9/2020 cza Thz twó'ng 
C'hInh pith quy djnh chi tiêt thi hành m($t sO diêu cza Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thzthng vu QuOc h.51 quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu c/il và djnh mk phán bO vOn dáu tw cong nguOn 
ngán sách nhà nzthc giai doan 2021-2025; 

Van ban 419/lTg-KITH ngày 02/4/2021 cza Thu twóng Ghinh phz v vic 
dit kiên kA hoach dâu tw cOng trung han giai dogn 2021-2025; 

Can cz Oil thj 13/CT-7Tg n,gày 23/5/2021 cza Thz tzthn C'hInh phz v 
day nhanh tiên d5 và náng cao chat lwcxng xOy dwng Ké hoach dáu tzt cOng trung 
han giai a'oan 2021-2025; 

Can cz Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 c üa HDND tinh v vic 
cho kiên lan thz 2 dOi vài Kê hogch dáu tw trung hgn vOn ngán sách Trung 
wong hO trçt và vOn ngán sách dja phwong giai doin 2021-2 025 cza tinh; 

Theo To' trInh s /lTr-UBND ngày / /202 1 cáa Uy ban n/ian dan tin/i 
ye vic phê duyt chz trwong dáu tw dt án. Dâu tw thiêt bj do lzthng, thz4- nghim 
và cOng ngh sin/i hQc (giai doçzn 2). 

QUYET NGHj: 
Diu 1. Phé duyt chü truang dAu tu dir an Du tu thit bj do 1u.ing, thr 

nghim và cong ngh sinh h9c (giai don 2) v&i các ni dung nhu sau: 
1. Ten dr an: Du tu thit bj do hthng, thu nghim và cong ngh sinh hQc 

(giai don 2). 



2. M%ic tiêu dAu tti: 
DAu tu h thing thit bj do lu&ng, thu nghim nhm tang cuing ca s& 4t 

chat k5 thut d thrc hin t& cong tác quàn 1 nha nuóc ye kim tra chat hrçmg 
san ?hm  và hang hóa xuât nhp khâu, h trçl các to chüc và doanh nghip ye tiéu 
chuan do 1uing, cht hrcrn nhm op phn nâng cao khâ nãng cnh tranh cüa 
doarih nghip trong phát trien kinh te dja phtrang 

3.Quymôdutir: 
Du tu h thng t.hit bj do ltr?mg, thu nghim bao gôm: 
- Thit bj kim ctjnh — hiu chun do 1uing çCác linh vrc: d dài, khi 

hrqng, kim djnh/hiu chuân do lu&nF  nhit d) - d am, do ltr?mg din - din tü, 
do hr?.ing hóa 1,do hrông y t và thiet bj kim djnh k thut an toãn). 

- Thiet bj kiem tra nhanh — thanh tra do lucing, kiem tra hang hoa lizu thong 
trên thj truäng. 

- Thiet b thtr nghiçm. 
4.Nhómdirán:NhómC. 
5. Tng müc du lu di an: 22.761.370.000 ding (Hai mwoi hal tj, bay tram 

sáu muryl môt triu, ba tram bay mu,l nghIn dông). 
A 6. Ca cau nguon von: 

+ Vn ngãn sách tinh can d6i theo tiêu chI cho lTnh vrc khoa hQc Va cong 
ngh: 20.632.000.000 dng. 

+ Vn sir nghip KH&CN: 2.129.370.000 dng. 
7. Dja dim thrc hin dir an: Tai  Trung tam Nghiên cüu, 0ng dung và 

Thông tin khoa hçc và cong ngh (du?mg Din Biên Phü, TP Dông Ha) và tLi 
Trung tam K5 thut Tiêu chuAn Do luông Chat lucing Quãng Trj (s 43 du&ng Lê 
Lci), thành phô Dông Ha, tinh Quãng Tn. 

8. Thii gian, tin d thirc hin dir an: Tü näm 2023-2025. 
Diu 2. T chüc th%rc hin 
1. Giao Uy ban nhãn dan tinh th chüc thirc hin Nghj quyk 
2. Thu?ng trrc Hi dng than dan, các Ban cUa Hi dng nhãn dan, các 

T di biu Hi ding nhân dan vâ dai  biu Hi dng nhân dan tinh phi hçrp vôi 
Ban Thuing trrc Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh giám sat thrc hin 
Nghj, quyk 

Nghj quy& nay dA chxcrc Hi dng nhãn dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, K' 
hçp thu 4 thông qua ngày tháng näm 2021, có hiu 1irc k tr ngày thông qua.!. 

Noi ,shn: 
- TI' TU, U HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tlnh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các So: KH&DT, TC, KH&CN, KBNN tinh; 
-Ltru:VT,KTNS. 

CH1J TjCH 

Nguyn Däng Quang 
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