
UY BAN NHAN DAN 
TiNH QUANG TR! 

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

    

St:  29  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày  JO  tháng 5 nám 2022 

T TRNH 
Vvic ban hành Ngh quyt cüa HDND tinh phê duyt diu chinh chü triro'ng 

dâu tir duy an Dirông nôi cu An Mo vào khu Itru nim Tong bI thu Lê Duân 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cu Luât T chüc chinh quyn dja phumg ngày 19/6/2015; Lust  Süa 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chüc ChInh phü và Lust To chirc ChInh 
quyên dja phi.rcing ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut Dâu tu cong ngày 13/6/20 19; 
Can cir Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa Chmnh phü quy 

djnh chi tiêt rnt so diêu cüa Lut Dâu Ut công; 
Theo dê nghj cüa Sâ Ké hoch và Dâu Ut ti Báo cáo so 191/BC-SKH-KTN 

ngày 30/5/2022 ye kêt qua thâm djnh diéu chinh chñ trumg dâu Ut dir an Duông 
nôi câu An Mo vào khu hru nim Tong bI thu Lê Duân; 

UBNID tinh kInh trInh kS'  h9p thu 8 HDND tinh khóa VIII xem xét, ban 
hành Nghj quyêt ye vic phê duyt diêu chinh chü trung dâu Ut dir an Dung nôi 
câu An Mo vào khu luu nim Tong bI thu Lê Duân vói các ni dung nhu sau: 

1. Tong muc dâu tu di an: 
- Dã phê duyt: 74.000 triu dông; 
- Dé nghj diêu chinh: 79.495 triu dông. 
2. Co cu ngun vn du tir: 
- Ngân sách Trung uong h trq Co m%Ic tiêu theo CTMT phát triên kinh tê - 

xã hi Wing là 66.600 triu dOng; 
- Ngân sách tinh: 12.895 triu dông (tünguOn tang thu ngân sách cap tinh 

nàm 2021 là 6.000 triu dng và t1r nguôn von dix phông ngân sách dja phuong 
can doi theo tiêu chI trong kê hoach dâu tu cong trung hin giai do.n 202 1-2025 là 
6.895 triu dông). 

3. Thô'i gian thic hin dvrán: 2018-2022. 
* Các n5i dung khác gii nguyen theo các Nghj quyêt so 70/NQ-HDND ngày 

31/3/2017 và Nghj quyêt sO 265/NQ-HDND ngày 19/10/2017 cüa HDND tinh. 
Kinh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh. 
(Ta trInh nay thay the Ta trInh sO 83/7Tr-UBND ngày 26/5/2022 cüa UBND 

tinh).t  c3-' 
Noi n/s In: 
- Nhuc trên; 
- Thumg trrc HDND tinh; 
- Ch tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sà KHDT, TC, GTVT; 
- Ltru VT, 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Th)c Ip  - Tir do - Hanh phác  

S: /NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng 5 nãm 2022 

NGH! QUYET 
Phê duyt diêu chinh chü tru'o'ng dâu ttr diy an: 

Buôrng nôi cu An Mo vào khu luu nim Tong bI thir Lê Duãn 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP THI 8 

Can c& Ludt Td chtc chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015, 

Can ci Luat Si'a doi, ha sung mt so' diéu cña Lut To' chInh ChInh phz và 
Lut To chtc ChInh quyên djaphircing ngày 22/11/20]9, 

Can th Lut Do'u tu' cOng ngày 13/6/2019, 

Can cii' Nghj djnh so' 40/2020/ND-CT ngày 06/4/202 0 cia ChInh phñ quy 
djnh chi tiêt mç3t sO diêu cza Lu4t DOu tu' cOng, 

Xét Ta trinh so' /TTr- UBND ngày /5/2022 cña UBND tinh ye vic 
ban hành Nghj quyét cüa HDND tinh phê duyçt ã'iêu chinh chz tru'o'ng dáu tu dt 
an Ththng nOi cdu An MO vào khu liru nim TOng bI thu' Lê Duán, Báo cáo thâm tra 
cüa Ban Kinh té - Ngán sOch HDND tinh và kién cza các dgi biêu HDND tinh. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phé duyt 1iu chinh chü truang du tu dir an Dung nôi câu An 
Mo vào khu hru nim Tong bI thu Lê Dun nhu sau: 

1. Tong mtTrc du tir dr an: 

- Dã phê duyt: 74.000 triu dng; 

- D nghj diu chinh: 79.495 triu dng. 

2. Co cu ngu1n vn du tir: 

- Ngân sách Trung uang h trq 66.600 triu dng; 

- Ngân sách tinh: 12.895 triu dng (t1r ngun tang thu ngân sách cp tinh 
näm 2021 là 6.000 triu dông và ti'ir nguôn von dr phông ngân sách dja phuang 
can dôi theo tieu chI trong kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 202 1-2025 là 
6.895 triu dOng). 

3. Thôi gian thiyc hin drán: 2018-2022. 
* Các ni dung kha'c giü' nguyen theo các Nghj quylt sO' 70/NQ-HDND ngày 

31/3/2017 và Nghj quyêt sO 265/NQ-HDND ngày 19/10/2017 cia HDND tinh. 



Diêu2. Giao UBND tinh th chüc thuc hin Nghj quyt theo dung quy djnh 
cüa Lut Dâu tii cong. 

Diu 3. Giao cho Thuing trrc HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh và 
các dai  biêu HDND tinh phôi hçip vâi Ban Thung tr?c UBMTTQVN tinh, các to 

chüc thãnh viên cUa M.t trn và các to chüc xä hi giárn sat thirc hin Nghj quyêt 
nay. 

Nghj quyt nay dâ duçic HDND tinh Qung Trj Khoa VIII k hpp thu 8 thông 
qua ngày thng 5 näm 2022 và có hiu 1irc sau 10 ngày kê tr ngày thông qua.!. 

Niinhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; CHU T!CH 
- TITU, TTHDND, UBND,UBNTT'QVN tinh; 
- VP: Tinh ñy, DDBQH&HDND, UBND tinh; 
- Các sâ: KH&DT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- TT HDND, UBND huyn Triu Phong; 
- Li.ru: VT. 

Nguyn Bang Quang 
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