
UY BAN NHAN DAN 
TNH QUANG TRI 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

    

S:545TTrUBND Quáng Trj, ngày O(tháng 12 nám 2020 

T€ TRINH 
V vic ban hãnh Nghj quyt cüa HOND tinh phê duyt diu chinh chü trtrolig 

du tir diy an: Du'ông Trn Nguyen Han, thành ph Bong Ha (giai doin 2) 

KInh gri: Hi dông nhãn dan tinh khóa VII 

Can Cu Lu.t T chüc chInh quyên dja phng ngày 19/6/2015; 

Can cr Lut Dâu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 

djnh chi tit mt s diu cUa Lut Du tu cOng. 

Can cü van bàn s 2261HDND-KTNS ngày 26/5/20 16 cUa Thung trirc 
HDND tinh v vic chü trung du tu các dr an dã ducxc th.m djnh ngun vn 

và khà näng can di vn. 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ K hoch và Du tu ti Báo cáo s 

617/BC-SKH-KTN ngày 03/12/2020 v kt qua thm djnh diu chinh Báo cáo 
d xu.t chü trwmg du tu dir an: Dung Trn Nguyen Han, thành ph Dông Ha 
(giai don 2); UBND tinh trInh HDND tinh khóa VII, kS' hop thir 19 xem xét, 
ban hành Nghj quy& v vic phê duyt diu chinh chU tructng d.0 tu dr an 
Dung Trn Nguyen Han, thành ph Dông Ha (giai don 2) nhu sau: 

1. Ni dung diu chinh: 

a) Tng mirc du tu: 201.2 10 triu dng. 

b) Nguôn vn du tu: 
- Ngân sách Trung ucmg h trçl 110.000 triu dng. 

- Ngân sách phân cp thành ph Dông Ha quãn 1: 91.2 10 triu ding. 

c) Th?i gian thxc hin di,r an: 2021- 2024. 

2. L do diu chinh: Dir an du tu Di.rng Tr.n Nguyen Han, thành ph 
Dông Ha (giai don 2) dã duçic Thu?mg ti-crc HDND tinh thông nhât chU truong 

du tu ti Van bàn s6 368/HDND-KTNS ngày 03/12/2015 và Van bàn sO 
226/HDND-KTNS ngày 26/5/2016. UBND tinh dã phê duyt dr an du tu tai 

Quyêt dnh so 1904/QD-UBND ngày 12/8/2016; Tuy nhiên, trong giai doin 
2016 - 2020 dr an chua &rgc bO trI vOn dé thrc hin. Den nay, do các chê d, 



chInh sách thay di, giá câ nguyen 1iu, 4t 1iu, nhiên 1iu thay di so vâi th&i 
dim 1p dr an ban du, nên Tng müc du tu dir an 1p 1i tang so v&i tng müc 
du tii dr an dâ dtxçic phé duyt. 

Can cfr quy djnh ti Khoãn 5, Diu 43 cüa Lut Du tu cong và Khoãn 2, 
Diu 11, Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020, dr an phãi thrc hin thu 
tic diu chinh chü tnrang du tu tnrâc khi diêu chinh dr an. 

KInh trmnh HDND tinh xem xét phê duyt diu chinh chü truang du tr./.- 

No'i nhiIn: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- S& K hoach và Dâu tu; 
- UBND thành ph6 Dông Ha; 
- Chánh và the PVP UBND tinh; 
-LruVT,CN. 

TM. U BAN NIIAN DAN 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TINH QUANG TRI Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

So: /201 9/NQ-HDND Quáng TrI, ngày tháng 12 nãm 2020 

DVTLIAO I 
NGHI QUYET 

Phê duyt diu chinh chü trirong du tir dir an: 
Birong Trân Nguyen Han, thành phô Bong Ha (giai doin 2) 

HQI BONG NHAN DAN TINI! QUANG TR! 
KHOA VII- K( HQP THIX 19 

Can ci Lut Td chzc chInh quyn dja phwcing ngày 19/6/2015, 

Can cz'r Lut Dcu tw cong ngày 13/6/2019; 

Can c& Luit Ngán sách nhà ntthc s 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 

Can th Nghj djnh s 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cza ChInh phz quy 

djnh chi tiit mç5t sc4 diu cña Lut Dcu tu cOng, 

Can ci Van hOn sá 226/HDND-KTNS ngày 26/5/2016 cz.a Thtr&ng trc 

HDND tinh v vic chi trucing du twcác d4s On dä dwçic thdm djnh nguón vdn 

và khO nàng can di van; 

Xét Ta trInh s /T[7"r-UBND ngày /12/2020 cia UBND tinh v vic 

ban hành Nghf quyt cia HDND tinh phê duyt diu chinh chj tru'ong dáu tu dic 

On Du'&ng Trn Nguyen Han, thành M DOng Ha (giai dogn 2); BOo cáo thm 

tra s /BC-HDND ngày /12/ 2020 cia Ban Kinh té' - NgOn sOch HDND 

tinh và j" kiin cia cOc dcii biê'u HDND tinh. 

NGH! QUYET: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh chü truclng d.0 tu dr an Duing Trn 

Nguyen Han, thành phO Dông Ha (giai don 2) nhu sau: 

1. Tng mirc du tu: 201.2 10 triu dng. 

2. NguOn von dâu tu: 

- Ngân sách Trung irong h trcl 110.000 triu dng; 

- Ngân sách phân cp thành ph Dông Ha quãn 1: 91.2 10 triu dng. 

3. Thii gian thrc hin dir an: 2021 - 2024. 



Diu 2. Giao UBND tinh t chirc thirc hin Nghj quyt theo dung quy 
djnh cüa Lust Du ttr cong. 

Diu 3. Giao cho Thithng trrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 
các dai  biu HDND tinh phi hçip vói Ban Thithng trrc UBMTTQVN tinh, các 
t cht'rc thành viên cüa Mt trn và các ti chirc xã hi giám sat thrc hin Nghj 
quyét nay. 

Nghj quyt nay dâ duqc HDND tinh Quãng Trj Khóa VII, kS'  hçp tht'r 19 
thông qua ngày tháng 12 nàm 2020 và có hiu lçrc sau 10 ngày k ti'r ngày 
thông qua.!. 

Noi n/i çIn: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Ciic Kim tra vAn ban - B T.r pháp; 
- TTr: Tinh üy, HDND tinh; UBND tinh; 
- Di biêu QH, dal  biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh ñy, Doàn DBQH va HDND tinh, UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ tinh và các Doàn the cap tinh; 
- Các sâ, ban, ngành cAp tinh; 
- Uy ban MTTQ và các Doàn the cap tinh; 
- TTr HDND, UBND TP Dông Ha; 
-Liru:VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2020-12-06T11:43:16+0700




