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Sé: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 7 nãm 2022 

DVTHAO 
NGH! QUYET 

V chap thun phwrng an vay Iii nguin vn vay tru dai nlrc ngoài cüa 
ChInhphüvà nguiin trã ncr Dirán "Xay dyng co s& ht tng thIch ung 

voi bien doi khi hu cho dong bao dan t9c thieu so (CRIEM) 
Dir an thànb phn tinh Quãng Trj" 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRj 
KHOA VIII, KY HQP TH(J 10 

Can thLu4t Td chic chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 
Can ci Luât tha ddi, bd sung mt so' diJu cia Lut To ch&c ChInh phz và 

Lu4t TO ch&c chInh quyén dja phiwig ngày 22/1 1/2019, 
Can thLu2t Ddu titcOngngày 13/6/2019, 
Cánth các Nghj djnli cüa ChInh phz: sO' 40/2020/ND-CF ngày 06/4/202 0 

hu'àng dan thi hành mçt sO diéu cüa Lu2t Dáu tu cOng; sO 97/2018/ND-cF ngày 
30/6/2018 ye cho vay igi vOn vay ODA, vay uu ddi nithc ngoài cia CiiInh phü, 
so 79/2021/ND-CP ngày 16/8/2021 ye tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cña Nghj 
djnh sO 97/2018/ND-CF ngày 30/6/2018 ye cho vay igi vOn vay ODA, vay uu dài 
ntrO'c ngoài cüa c'hInhphu; sO 114/2021/ND-CP ngày 16/12/2021 ye quán lj và 
sz dyng vOn hO tr phát triên chInh thik ('0D4) và vay vOn izu dãi cza nhà tài 
trçr nithc ngoài, 

án th Nghj quyé't s 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cña Uy ban 
Thtth'ng vy Quóc hç5i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mc phán bO 
vOn dáu hr cOng nguOn ngán sách nhâ nu'àc giai dogn 2021-2025; 

Can th Quyê't djnh sd 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tu'&ng 
ChInh phi quy djnh chi tiét thi hành m5t sO diéu cza Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thu'ông vy QuOc h5i quy 
d/nh ye các nguyen tàc, tiêu chI và djnh m&c phOn bó vOn dáu hr cOng nguOn 
ngán sách nhà nu&c giai dogn 2021-2025; 

C'àn cu' Quyét djnh sO' 1535/QD-TTg ngày 15/9/2021 cza Thi tuáng ChInh 
phi v vic giao ké hogch dáu tu cOng trung hgn vOn ngán sách nhà nithc giai 
dogn 202 1-2025; 

Can c& Quyê't djnh sd 218/QD-TI'g ngày 19/02/202 1 cüa Thu tu/ng ChInh 
phñ ye vic phê duyt chz trwong dáu tw Dir an "Xáy c4rng  ccl s& hg tang thIch 
ing vái bié'n dOi k/il hu cho dOng bào dan t(5c thiêu sO ('CRIEM) - Dir an thành 
phdn tinh Quáng Trj ", 

Xét Ta trinh s /TTr-UBND ngày /7/2022 cia Uy ban nhân dan tinh 
v chá'p thun chap thun phu'cing an vay igi nguOn vOn vay uii dâi nzthc ngoài 
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cüa ChInh phi và ngucin trth nçi Du' an "Xdy dy'ng ccj s& hg tang thIch á'ng vái 
bién dói khI hcu cho dóng bào dan t5c thiêu so ('CRIEM, - Dir an thành phán 
tinh Quáng Trj "; Baa cáo thárn tra cza Ban Kinh té - Ngán sách H5i dOng 
nhán dan tinh, Ykiên cza dgi biêu H3i dOng nhán dan tinh. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Chip thuQtn phucing an vay lai  ngun vn vay ixu dãi nithc ngoài 
cüa ChInh phü và nguôn trâ nçi Di,r an "Xây dçrng cci si ha tang thIch 1rng vth 
biên dôi khI hu cho dông bào dan tc thiêu so (CRIEM) - Dii an thành phn 
tinh Quâng Tn" vi các ni dung nhu sau: 

1. V co câu ngun von vay ixu dãi (OCR) cüa ADB: 

Vn vay ixu dâi (OCR) cüa ADB là 3 0,00 triu USD (tucmg duong 696,298 
t dông), trong do: 

- Trung iiong cp phát theo t' l 60% vn vay nuóc ngoài: 18 triu USD, 
tuong di.rcrng 417.779 triu dông; 

- Dja phiwng vay 'ai  theo t' lê 40% vn vay nuOc ngoài: 12 triu USD, 
tilong ducing 278.5 19 triu dông; 

2. V phiiong an vay lai: Thng nht theo d nghj cüa UBND tinh tai  Th 
trinh so /TTr-UBND ngày tháng 7 nàm 2022. 

*) Các ni dung khác thirc hin theo Nghj quyt s 01/NQ-HDND ngày 
16/3/2022 cüa I-IDND tinh Quãng Trj. 

Diu 2. T6 chirc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chirc thirc hin Nghj quy& và báo cáo Hi 
dông nhân dan tInh ye phiicmg an vay và trâ no von vay sau khi Hip djnh cüa 
Dr an di.rcic k2 kêt 

2. Thi.thng trirc Hi dông nhân dan tinh, các Ban cüa HDND tinh, To dai 
biêu Hi dông nhân dan tinh và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phoi hçp vOi 
Uy ban Mt tran  To quôc Vit Nam tinh giám sat thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dã duvc  Hi dng nhân dan tinh Quàng Trj Khóa VIII, k5r 
hpp thir 10 thông qua ngày tháng 7 näm 2022 và có hiu 1irc kê tir ngày k3" 
thông qua.!. 

Nol nhân: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- TVTU, YT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn di biu QH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP HDND, UBND tinh; 
- Các So: KHDT, TC, GTVT, KBNN tinh; 
- Ban QLDA DTXD các CTGT tinh; 
- Luu VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 
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