
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGILIA VLT NAM 
T!NH QUANG  TRJ Dc Ip  - Ty do - Hnh phüc 

S:55  1fTr-UBND Quáng Trj, ngày04 tháng'121nám 2020 

Ti TRINU 
Quyt dnh chü truong du tu.r 

Dr In: Du tir thi& bi do hrông thir nghim và cong ngh sinh hçc (giai don 1) 

KInh gui: Hi dng nhãn dan tinh 

Can c&Luit Tc clnk chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can cz Lut szca ddi, bá sung m$t s diJu cüa Luát Td ch&c C'hInh phü và 

Lut To chik chInh quyên djaphwo'ng ngày 22/11/2019, 
Can cz Lut Dcu tic cOng ngày 13/6/2019; 
Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cza ChInh phi quy 

djnh chi tiêt thi hành mç$t sO diêu cüa Lut Dâu tic cOng, 
än c& Nghj quyEt s6 973/2020/UBTVH14 ngây 08/7/2020 cza Uy ban 

Thzthng vy QuOchc5i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mi-c phán bO vOn 
dáu tic cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai dogn 2021-2025, 

Gán ci Quylt djnli s 26/2020/QD-7Tg ngày 14/9/2020 cüa Thz twóng CizInh 
p/iü quy djnh chi tiêt thi hành mç3t sO diêu cza Nghj quyêt sO 973/2020/UBTVQHJ4 
ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thzthng vy QuOc h3i quy ct/nh ye các nguyen tác, tiêu 
chI và ct/nh mik phán bO vOn dOu tic cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai dogn 
2021-2025; 

Can cz Nghj quylt s 71/2020/NQ-HDND ngày 10/11/2020 cza HDND tinh 
ye quy ct/nh nguyen tác, lieu chI và ct/nh mik phán bO vOn dáu tic cong nguOn ngán 
sách ct/a phicong can dOi theo tiêu chIgiai dogn 2021-2025, 

Can c& Van ban S6 6842/BKHDT-TH ngày 16/10/2020 cza B5 KI hoach va 
Dáu twvê vicphán bO kê hogch vOn NSNNnám 2021; 

UBND tinh trInh HDND tinh quyt djnh chü truong dAu ttr d an Du tu thit 
bj do lu&ng thu nghim và cong ngh sinh hQc (giai doan  1) vài các ni dung chInh 
sau: 

I. THONG TIN CHUNG Dli' AN 
1. Ten dr an: DAu tu thi& bj do luing thr nghim và cong ngh sinh hpc (giai 

don 1). 

2. Mic tiêu dAu tu: Nhm tang cu&ng c s& 4t ch& k thut v do hthng, thu 
nghim và cong ngh sinh hçc d thrc hin tat nhim viii quãn l nhà nuâc ye kiém 
tra cht lucing san phm, hang hóa, dc bi@ là hang hóa xut nhp khu, dam bão 
an toàn và chat lucmg hang hóa khi dua vào km thông thi truYng ni dja; Tang 
cuing rng dy.ng cong ngh sinh hçc rng rAi trong nông nghip và nông thôn, to 
ra ducic mt sa san phm chü 1rc cüa dja phucing, dóng gop cho tang truông kinh 
te. 
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3. Quy mô Mu tu: 

Du tu h thng thit bj do lu?ing, thu nghim và cong ngh sinh hc (co bié'u 
danh muc thiét bj dInh kern). 

4.Nhómdigrán:NhómC. 

5. ChU Mu ti.r: So Khoa h9c và Cong ngh. 

6. Di tixqng thii huOng cüa dir an: Trung tam Nghiên ciru, U'ng di,ing Va 
Thông tin khoa hQc và cong ngh; Trung tam k5' thu.t tiêu chuân do lirOng chat 
lucing Quãng Trj. 

7. Dja dim thirc hin dir an: tai  Trung tam Nghiên cru, Ung ding và Thông 
tin khoa hQc và cong ngh (thrOng Din Biên Phü, TP Dông Ha) và ti Trung tam 
k thut tiêu chuân do hthng chat hrqng Quãng Trj (so 43 thrOng Lé Lçci), thành 
phô Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

8. Tong vn thirc hin dir an: 25.616 triu dng. 

Trong dO: 

- Ngân sách tinh can d6i theo tiêu chI Mu tu cho lTnh virc khoa hçc và cOng 
ngh: 22.500 triu dông. 

- Vn sr nghip Khoa hçc và Cong ngh: 3.116 triu dông. 

9. ThOi gian thrc hin: Näm 202 1-2023. 

10. Ca quan, dan vj thrc hin dr an: 

- SO Khoa hçc và Cong ngh: Chju trách nhim th%rc hin và quân 1 dir an 
theo quy djnh, bàn giao cong trinh cho Trung tam Nghiên c1u, U'ng dicing và Thông 
tin khoa hQc và cong ngh và Trung tam k thu.t tiêu chuân do luOng chat Iucing 
Quãng Tn quàn 1 sau khi nghim thu hoàn thành. Quán 1 nba nuOc trong qua 
trinh khai thác, vn hành thiêt bj. 

- Trung tam Nghiên ciru, 111'ng diing vâ Thông tin khoa hçc và cOng ngh, 
Trung tam k5 thu.t tiêu chuân do h.thng chat hrçrng Quáng Trj: Tiêp nhn ccr sO vt 
chat, chju trách nhim khai thác, su ding, vn hành, bão tn, báo duOng thiêt bj theo 
quy djnh. 

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

Ngày 06/11/2020, UBND tinh dâ có van bàn so 5068/UBND-CN giao SO 
Khoa hQc và Cong ngh 1p Báo cáo dê xuât chU throng dâu tu dr an Dâu tu thiêt 
bj do luOng thU ng1iim và cong ngh sinh h9c (giai don 1). 

Ngày 19/11/2020, 50 K hoch và Du tu tO chUc Hi nghj thâm djnh Báo 
cáo dê xuAt chü truong dâu tu dir an DAu tu thiêt bj do luOng thu nghim và cong 
ngh sinh hçc (giai do?n 1) vOi sir tham gia cüa các SO, Ban ngânh lien quan và dã 
Co van bàn tOng hçi kiên so 1918/SKH-KGVX ngày 20/11/2020 gUi SO Khoa 
h9c và Cong ngh dê chinh sUa, hoàn chinh ho so. 
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Dn nay, So Khoa hçc và Cong nh dA hoàn chinh Báo cáod xut diu 
chinh chü trucing dâu tu dr an theo kien kêt 1un cüa Hi dông thãm djnh duçrc 
tong hcip ti vn ban so 1918/SKHKG\TX ngày 20/11/2020 cUa SO K hoach và 
Dau tu, ho so dam bao theo quy djnh Luat Dau tu Cong. 

ifi. DANH MJC HO SO KEM THEO 

1. Báo cáo dxut chütruang du tu d an. 

2. Bao cao Ket qua tham dinh  Bao cao de xuat chu truong dau tu dr an cua 
SO K hoach và Dâu tix. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quy& djnh phê duyt chü truxlng du 
ttr d,r an: Du tu thit bj do luOng thu nghim và cong ngh sinh hçc (giai don 1) 
(Nç5i dung dw tháo Nghj quyêt dInh Jcèm)./.  -1 t.,/ 

No1nh2n: 
-Nhirtrén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, TC, KH&CN; 
- Liru: VT, KHCN. 
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HQI DONG NHAN DAN CQNG BOA xA Ho! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH  QUANG  TRI DGc Ip - Tr do - Hnh phüc  

So: /NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng 12 nám 2020 

A 
NGHjQUYET 

A Ye phe duyçt chu trirong dau tu 
Dy an: Du hr thit bl do hrông thu nghim và cong ngh sinh h9c (giai don 1) 

HQI DONG NBAN DAN TINII QUANG TRJ 
KHOA VII- K HQP THU 19 

Can c& LuU T c/uk chInh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz Lut sz-a di, bd sung m5t s diu cza Lut T ch&c C'hInh pith và 
Luát To c/uk chInh quyên djaphztong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz- Lut Dcu tu- cOng ngày 13 tháng 6 näm 2019, 
Can th Nghj djnh s6 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cza C7iInh phz quy 

djnh chi tiêt thi hành m3t sO diêu cza Luát Dáu tu- cOng, 
Theo d nghj czki UBND tinh tgi Ta trInh sc /77'r-UBND ngày /12/2020. 

QUYET NGHj: 

Diu 1. Phê duyt chü trirong du tir dy In Du hr thit bi do hràng thu 
nghim và cOng ngh sinh hçc giai don 1) vói các ni dung nhir san: 

1. Mic tiêu dAu ttr: Nhim tang cuing Ca so 4t cht k5 thut v do hthng, thu 
nghirn và cong ngh sinh hQc d thrc hin t& nhim vi,i quãn 1 nha niiOc ye kim 
tra chat luçmg san pham, hang boa, dc biet la hang boa xuat nhp khau, dam bao 
an toàn và chat lucing hang boa khi dua vào luu thông thj truOng ni dja; Tang 
cixOng üng d!1mg  cong ngh sinh hçc rng rãi trong nông nghip và nông thôn, to 
ra duçic mt s san phm chü li1rc càa dja phuang, dOng gOp cho tang tnrOng kinh 
tL 

A 2.Quymodautu: 
DAu tu h thong thit bj do lu?mg, thir nghim và cong ngh sinh hQc (co bku 

danh myc thiêt bj dInh kern). 
3.NhOmdi1rán:NhOmC. 
4. TOng mCrc dAu tu dr an: 25.616 triu dOng (Bcng chI: Hai rnwii lam t, 

sáu tram mithi sáu triu dông). 
A 5. Ca cau nguon von: 

- Ngân sách tinh can dói theo tiêu chI du tu cho linh vrc khoa hQc và cong 
ngh: 22.500 triu dOng. 

- VOn sr nghip Khoa h9c và cong ngh: 3.116 triu dOng. 

DV THAo 
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6. Dja dim thirc hin dir an: ti Trung tam Nghiên cüu, Ung dmg và Thông 
tin khoa hçc và cong ngh (du1nF  Din Biên Phü, TP Dông Ha) và ti Trung tam 
k thut tiêu chuãn do hrng chat krcvng Quãng Trj (s 43 duing Lé Lqi), thãnh 
ph Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

7. Thri gian, tin d thrc hin dir an: 03 näm, fIr näm 202 1-2023. 

Diu 2. T6 chii'c thyc hin 

UBND tinh chi do Sâ Khoa hQc và Cong ngh hoàn thành Báo cáo Kinh th - 
K thut d ánDu tuthit bj do kr&ng thu nghim và cong ngh sinh hQc (giai 
don 1) trInh cap có thãm quyên quyêt djnh du tu dr an theo diing quy djnh cüa 
Lut Du tu cong và pháp 1ut lien quan. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. UBND tinh chi do So Khoa hQc và Cong ngh và các co quan lien quan 
I S 

chiu trach nhiçm thi hanh Ngh quyet nay. 

2. ThuOng trrc Hi dng nhãn dan tinh, các Ban Hi dng than dan tith,T 
dai biu Hi dng than dan tinh, diii biêu H)i ding nhãn dan tinh phôi hcip vOi 
Ban ThuOng trrc Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh và các to chüc chmnh trj 
xA hOi  giám sat vic thrc hin Ng1-ij quyêt nay báo cáo Hti dông nhãn dan tinh theo 
quy djnh cüa pháp li4t. 

Ng1i quy& nay ducic Hi dng nhãn dan tinh Quãng Tn khóa VII, k' h9p thu 
19 thông qua ngày tháng 12 nàm 2020, có hiu h1rc k tir ngày thông qua.!. 

No'inhn: 
- Nhtr Diu 3; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- Các so: KH&DT, TC; KBNN tinh; 
- Ltru: VT, KTNS. 

CHU TjCH 

Nguyn Bang Quang 
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