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Uc( BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& /TTr-UBND Quáng Tn, ngày- tháng  6  näm 2021 

Td TRINH 
A A . .. A Ye vlçc thong qua cac To' trinh trinh ky h9p thir 2 (ky hQp chuyen de) 

A A A A HQI dong nhan dan tinh khoa VIII 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Can cr Lut t6 chi'rc chInh quyn dja phixcing ngày 19/6/2015; 
Uy ban nhân dan tinh trInh HDND tinh cácni dung sau: 
1. Cho kiên dôi vâi dir kiên ké hoach dâu tu trung han  von ngân sách 

trung uang h trçl và von ngãn sách dja phi.rang giai doan 2021-2025 (lan 3). 
2. Phé duyt chü tnrng dâu tu 03 dr án:(1) Dr an Bão ton, ton tao,  nâng 

cap các di tIch ljch sir each mang  trçng diem cüa tinh (hang miic: Khu li.ru nim 
TBT Lê Duân, Báo tang Thành Cô, dja do Vnh Moe); (2) Du an Xóa phOng 
h9c tam,  phOng h9c ml.rçln, câi tao  nâng cap các tru&ng dan tc ni trü, ban tth 
trén dja bàn tinh và xây dirng Tnrô'ng T}-IPT Huórng Hóa; (3) Dir an TrOng, bâo 
v, phát triên thng và ca sâ ha tang phiic vi báo ton và phát triên ben vüng các 
khu bâo ton thiên nhiên DakrOng và Bàc Huóng Hóa, tinh Quáng Trj. 

3. Phê duyt diêu chinh chü trixcmg dáu tu Dr an Dung Iran Nguyen 
Han, giai doan  2. 

4. Phê duyt chü truong chuyên dOi mlic dIch si'r diing rung sang mic dIch 
khác: Dii an Nhà may din gió Hãi Anh; Khu do thj thi.rong mi-djch vi Nam 
Dông Ha; 

5. Bô sung dja diem thu hôi dat dir an: Nhà may din gió Lien Lp 
6. Diêu chinh von dâu ti.r theo kê hoch nãm 2021 nguôn ngân sách dja 

phuo'ng can dôi theo tiêu chI 
7. Chü tn.rcing ban dâu giá ben xe và bãi do xc tinh phIa Nam thành phô 

DOng Ha thuc Dir an khu dO thj thi.rong mi-djch viii Nam Dông Ha 
KInh trInh F]DND tinh xem xét, phé chuân./. 

Noi nhin: 
-Nhiitrên; 
- iT HDND tinh; 
- CT, các PCI UBND tinh, UVUB tinh; 
- Sâ, ngành, dja phtrong; 
- Chánh, PVP, CV; 
- L.ru: VT, TH(H).yW/ 

Vô Van IIu'ng 
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