
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CRU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: J9fl/TTr-UBND Quáng Trj, ngàyO.jtháng 10 näni 2020 

T€1 TRINH 
V vic d ngh phê duyt chU tru'o'ng du tir dij an: 

Giãi phóng mt bang tio qu5 dt sch phyc vy du giá quyên sü dyng dt 
thrc hin dir an khu do thj thtrong mi - djch vy Nam Dông Ha 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cir Lut To chrc chInh quyên dja phiicmg ngày 19/6/2015; 

Can cü Lu.t DAu tt.r cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/20 19; 

CAn cCr Nghj djnh s 40/2020tND-CP ngây 06/4/2020cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lu.t Dâu tu công; 

Tip thu kin k& 1un cüa Ban Thing v Tinh üy ti Thông báo so 816-
TB/TU ngày 05/6/2020 ye mt so ni dung lien quan tithng quy hoch và 
nghiên ciiru dâu tu các dr an trên dja bàn tinh; kiên két lun cüa Thu&ng trirc 
HDND tinh khóa VII tui Phiên hp thir 45 ngày 23/10/2020; 

Sau khi xern x& d ngh cüa So K hoch vâ Du ti..r tti Báo cáo s 
509/BC-SKH-KTN ngày 27/10/2020 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dé xuât chü 
trring dâu tu dir an, 

Uy ban nhân dan tinh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét, phê duyt 
chU trucmg dâu tu dir an vi các ni dung chInh nhu sau: 

A f 

I. Dieu chinh ten danh myc dir an: 

Theo Nghj quyt s 23/2019/NQ-HDND ngày 25/11/2019 cüa HDND tinh 
bô sung, diêu chinh kê hotch dâu tr cong trung htn 5 nAm 20 16-2020 (lan 2) vA 
diêu chinh kê hoach nAm 2019 nguôn vOn can dOi ngân sách dja phung; Va 
Nghj quyêt so 35/2019/NQ-HDND tinh ngày 06/12/20 19 cüa HDND tinh ye kê 
hoach phân bô vOn dau tu xãy dirng ca bàn sir diing nguOn vOn ngân sách tinh 
quãn l nAm 2020, ten danh miic cüa dir an là: "Khu do thj thurng mcli  - djc/z 
vi Nam Dông Ha ". 

Tuy nhiên, xét thy dir an chi thirc hin cong tác giâi phóng rnt bang, 
chuân bj dâu tix, rà pha born mm nhAm to qu dat sach  phc vi dâu giá quyên 
sir diing dat dê nhà dâu tu thirc hin xay dirng h tang, cOng viên - cay xanh; nhA 
pho, khu vtrc thuong rnai - djch vii theo quy hoch chi tiêt duc duyt, darn bào 
dông b, hien dai. Do do, dê darn báo phü hcip vi mçtc tiêu và ni dung dâu tu 
cüa dir an, UBND tinh dé nghj dôi ten danh mi1c cüa dir an li là: "Giái phóng 
mt bang 4w quj dat sçich phyc vy dâu giá quj4n s,Tr dyng dat dê thrc hin d4r 
an khu dO thj thwo'ng mcli  - djc/i vy Nam DOng Ha ". 
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II. Ni dung chil tru'ong du tir: 

1. Ten di an: Giâi phóng mt bang tao qu9 dt sach phiic vii dâu giá 
quyên scr diing dat dê thirc hin dr an khu do thj thircmg rnai - djch vii Nam 
DOng Ha. 

2. Oja dim xây dtj'ng: Phtxng Dông Lng, thành phô Dông Ha, tinh 

Quàng Trj. 

3. Miic tiêu du tu: Giãi phóng mtt b&ng, rà phá born mIn nhäm tao  qu9 
dat sach phi1c vi dâu giá quyên sir ding dat dê nhà dâu tu thçrc hin xây dimg h 
tang, cong viên - cay xanh; nba phô, khu vrc thucing rnai - djch v11,... theo quy 
hoach chi tiêt di.rcic duyt, dam bão dông b, hin dai. 

4. Quy mô du tir: 

Quy rnô dir an vi din tIch khoãng 14,1ha (dir an chi thirc hin cong tác 
chuân bj dâu tu, giâi phóng mt bang và mOt  so chi phi khac). 

5. Ting mü'c tu tn: 23 .877 triu dông. 

6. Ngun v1n du tu: Ngun thu du giá quyn sr ding dt cüa tinh. 

7. T1Ibi gian và tin do thyc hiên: 02 näm, tir näm 202 1-2022. 

(Ta trInh nay thay the' Ta trInh sá 1631/TTTr-UBND ngày 15/4/2020 và Ta 
trinh so 4082/TTr- UBND ngày 08/9/2020 cüa UBND tinh,). 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh quan tam xem xét, giâi quykl.  4'- 

Noi nhln: 
- Nhtr trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Các Si: TNMT, XD, KHDT; 
- UBND thành ph6 Dông Ha; 
- Trung tarn PTQD tinh; 
- Luu: VT, TH(D), 
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