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TỈNH QUẢNG TRỊ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư  

dự án: Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động,  

cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH 14 ngày 08/7/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 

188/BC-SKH-KTN ngày 06/5/2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố 

định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII kỳ 

họp thứ 22 xem xét, ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

- Xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị nhằm đáp ứng với yêu cầu của sự phát triển kinh tế-xã hội.  

- Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đầy đủ, đồng bộ và hiện đại, đảm 

bảo cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, phục vụ có hiệu 

quả cho công tác dự báo, cảnh báo, phòng, tránh, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường. 

2. Quy mô đầu tư:  

2.1. Đầu tư Xây dựng 01 trạm điều hành quan trắc tự động tại Khu kinh tế 

Đông Nam;  

2.2. Xây dựng và Mua sắm các trang thiết bị quan trắc tự động môi trường 

không khí xung quanh, nước mặt trên các sông và các thiết bị hỗ trợ phục vụ cho 

công tác vận hành, theo dõi gồm: 03 trạm quan trắc môi trường không khí xung 

quanh; 03 trạm quan trắc môi trường nước mặt trên các sông; nâng cấp trang 

thiết bị quản lý, truyền nhận dữ liệu tại Trạm trung tâm. 

 2.3. Đào tạo nhân lực nhằm thực hiện công tác vận hành, truyền nhận, 

quản lý, giám sát trạm quan trắc tự động. 
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3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 45.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. 

6. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đông Hà và các huyện: Triệu Phong, 

Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2024-2027. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;         
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 

- Trung tâm Quan trắc TN&MT; 

- Lưu VT, MT. 

        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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