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UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TRI 

Sá:AA  /TTr-UBND 

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

 

Quáng Trj, ngày9 tháng ( nám 2022 

T€ TRINH 
Y vic diu chinh, ho sung k hoch dãu tur cong trung hn 

giai dQan 2021-2025 nguon von can toi ngan sach d!a  phuong 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü k hoach  du tx cong trung hmn giai domn 2021-2025 ngun von 
can dOi ngân sách dja phucng dã drgc Hi dông nhân dan tinh giao ti các Nghj 
quyêt so 13 7/NQ-HDND ngày 30/8/2021, so 145/NQ-HDND ngày 15/11/2021 
và so 158/NQ-HDND ngày 9/12/2021; 

Nhàrn dáp irng yêu câu cüa tInh hInh thrc tiên dja phi.rcing trong cong tác 
quãn l, diêu hành và to chrc thirc hin nhim v11 dâu tu phát triên; Uy ban nhân 
dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh khóa VIII, kS'  hçp th 10 xem xét 
dieu chinh, bô sung ké hoch dâu tu cOng trung h?n  giai don 2021-2025 nguOn 
vOn can dôi ngân sách dja phuong, cii the nhis sau: 

1. Nuin von diy phông ngân sách dja phiwng can di theo tiêu chi 
Nguôn vOn dir phOng ngân sách dja phixng can dOi theo tiêu chi kê hoch 

2021-2025 dâ duçic HDND tinh giao ti Nghj quyêt so 137/NQ-HDND ngày 
30/8/2021 (tgi Myc A.I, Biéu so 01) là 223.290 triu dOng và dã giao chi tiét 
danh mlic cho dir an Tuyên duông kêt nôi cãng hang không Quãng Trj vOi Quôc 
1 1 v&i sO von 89.689 triu dông t?i  Nghj quyét so 158/NQ-HDND ngày 
9/12/2021. Nhu vy, den nay nguôn vOn dr phông (10%) chua duçic HDND tinh 
giao chi tiêt danh m11c là 133.60 1 triu dông. 

TaiKhoãn 6 Diêu 51 Lut Dâu tu cong quy djnh "Hi dOng nhán dan các 
cap quyét d/nh mlc vOn, vic szdyng, thai diem th dyng dy' phOng chung kê 
hogch dáu tw cOng trung hgn nguOn ngán sách cap mInh uán lv". 

Ngày 31/5/2022, HDND tinh ban hành Nghj quyêt so 25/NQ-HDND ye 
vic phé duyt diêu chinh chü tnrong dâu tu d? an Di.thng nOi câu An Mo vào 
khu itru nim TOng bI thu Lê Duân, trong do co câu von dâu tu tr ngân sách tinh 
là 12.895 triu dông (t1r nguOn tang thu ngân sách cap tinh näm 2021 là 6.000 
triu dông và nguOn vOn d? phông ngân sách dja phuong can dOi theo tiêu chI 
trong kê hoch dâu tu cOng trung hn giai don 202 1-2025 là 6.895 triu dông) 

Do do, Uy ban nhân dan tinh kInh trInh HDND tinh giao nguOn von dir 
phông ngân sách dja phirong can dôi theo tiêu chi kê hoch 2021-2025 cho dir 
an Dung nOi câu An MO vào khu km nim TOng bI thu Lé Duân dê có co sâ 
triên khai thirc hin các bithc tiep theo. 

(Chi tiét danh myc nhu biéu so 01 dInh kern). 
2. Ngun vn ngãn sách dja phuong can di theo tiêu chI phân cap do 

cap flnh quãn I 



Tai Nghj quy& so 29/NQ-HDND ngay 12/5/2021 cUa HDND tinh ye vic 
cho kiên lan thir 2 doi vth ké hoach dâu tu cong trung htn giai doan 2021-
2025 cüa tinh dã dir kiên kê hotch von ngân sách dja phumg can dôi theo tiêu 
chI cho d1,r an Süa chüa Trij s& lam vic va kho hzu tr các chi nhánh Van phông 
Däng k dat dai các huyn là 4.875 triu dOng và Trii s Hi lien hip phi nü 
tinh là 13.978 triu dông. Tuy nhiên qua trInh triên khai thçrc hin có mt sO 
thay dôi cii the nhu sau: 

2.1. Di.r an Süa chia Tru sâ lam viêc và kho lu'u trü các chi nhánh Van 
phông Däng k dat dai các huyn duçic HDND tinh giao kê hoach trung han  giai 
doan 2021-2025 tai  Nghj quyét so 145/NQ-I-IDND ngày 15/11/2021 v&i so von 
3.800 triu dOng. Theo do, so vi dir kiên ké hoach trung han  dã duçic HDND 
tinh thông nhât và kê hoach  trung  han  dâ duçic I-JDND tinh giao cho dir an thI 
den nay con 1.075 triu dông không có nhu câu si:r diing. 

Dir an Nâng cp, cãi tao  Tni sâ UBMTTQVN tinh Quãng Trj duc 
HDND tinh giao trung han  giai don 2021-2025 tai  Nghj quyêt so 137/NQ-
HDND ngày 30/8/202 1 vói sO von 2.5 00 triu dông. Tuy nhiên, trong qua trinh 
thrc hin cOng trInh, có mt so hang  miic thiêt yeu phát sinh, can thiêt phài nang 
cap dê dam bão dOng b trong hoat dng cüa tr'i s& Ca quan, dáp irng nhu câu và 
miic dich sr diing sau khi cong trInh hoàn thành. UBND tinh dA có Th trinh sO 
104/TTr-UBND ngày 13/6/2022 trinh 1-IDND tinh phê duyt diêu chinh chü 
truang dâu tu' dir an vOi so von sau diêu chinh 3.575triu dông. 

Do do, UBND tinh kmnh trInh HDND tinh bô sung, diêu chinh kê hoach 
trung han  202 1-2025 cho dir an Nâng cap, cãi tao  Tri s& Uy ban Mt trn TO 
quôc Vit Nam tinh Quáng Trj vâi sO von 1.075 triu dông tü so von dr kiên 
cüa dir an Siira chüa Trij sâ lam vic và kho luu trtt các chi nhánh Van phông 
Däng k dat dai các huyn không có nhu câu dê có cci si triên khai thijc hin các 
buOc tiêp theo. 

2.2 Thirc hin kin chi dao  cüa Thu&ng trrc Tinh üy; ngày 22/3/2022, 
UBND tinh có van bàn so 11 70/UBND-TH ye phuang an bô trI các Ca quan dir 
kiên chuyen ye lam vic tai  trii s HDND tinh sau khi Trii sâ Tinh üy và các ca 
quan xây dirng hoàn thành. Theo do quan diem chung dlx?c cac ca quan, tO chüc 
doàn the thông nhât "vói phitcing an bó trI các cci quan: Uy ban mt trn To 
quóc Vit Nam tInh, Hç5i cy'u chiên binh, H5i chI? thçp dO, H(5i nóng dan tin/i, 
H(5i Lien hip phy ni? tin/i, Tin/i doàn chuyên ye lam vic tgi try sO' H5i dOng 
nhán dOn tinh sau khi try sO' Tinh iy và cOc cci quan dttctc xOy dy'ng hoàn 
thành." Ngày 25/5/2022, Tinh üy có Thông báo so 271-TB/TU ket lun cüa Ban 
Ththng vi Tinh üy tai  phiên h9p ngày 20/5/2022 ye mt so ni dung ye kinh te 
xã hi: "thOng nhátphircing On bO trI các cci quan dy kiên chuyên ye lam vic tgi 
try sO' HDND tinh sau khi try sO' Tinh i'iy và các cci quan hoàn thành nhu' dê xuOt 
cüa UBND tinh ti COng vOn sO 1170/UBND-THngày 22/3/2022". Theo do, Trii 
s& Hi lien hip ph nit tinh s dtrçic sap xêp ye lam vic tai trV s& Hi dông 
nhân dan tinh sau khi tn sâ Tinh üy yà các ca quan duc xây drng hoàn thành. 

Ben canh  dO, nhäm dam bão vat chat hu can k thuât can thiet phic vi 
cho cOng tác chi huy, chi dao  diên tp khu yuc phOng thu cap tinh cüa Lath dao 



Tinh üy, HDND, UBND tinh và các Sâ, ban ngành, dja phuang trong näm 2023 
va các nàm tiêp theo. UBND tinh dä trInh HDND tinh phê duyt chü trucing dâu 
tu cong trInh Thiêt bi h thông cong sir trn dja, Sâ chi huy trong diên tp khu 
vrc phông thu tinh Quâng Trj (GD2) vói tOng mrc dau tu là 10.500 triu dông. 

M.t khác, dir an Nâng cap m.t duOng tü Sa Tram xã Ba Nang di Pa Lin xä 
A Vao (giai doan 2) duçc 1-IDND tinh thông nhât chU tnrong dâu tu t?i  VAn bàn 
so 24 1/HDND-KTNS ngày 15/9/2015 và UBND tinh phé duyt báo cáo nghiên 
cüu khá thi dâutu xay dirng tai  Quyet djnh sO 2375/QD-UBND ngày 30/10/20 15 
v&i tong mrc dâu tu 98.000 triu dông. Dr an có vai trô hêt sirc quan trçng trong 
cong tác quãn l', bão v biên gith trên khu virc phIa Tây Nam cüa tinh cüng nhu 
chông chia cAt các h dan thôn Pa Lin, K' Noi, A Sau, xA A Vao vâi ben ngoài. 
Den hêt näm 2021, dr an dA duçic bô trI 92.200 triu dông, c1i the: ngân sách 
trung uong h trçc giai doan 20 16-2020 là 88.200triu dông và ngân sách dja 
phuong kê hoch 2021 là 4.000 triu dông' dê dâu tu hoàn thành dr an. Tuy 
nhiên, do ãnh hix&ng cüa các trn mua lü tháng 10/2021 nên mt so doan tuyên bj 
hu hông, sat  là rat nghiêm tr9ng, chia cAt giao thông di 'ai  trong khu cdân den 
dr an chua the nghim thu, quyêt toán hoàn thành. Do khá nAng can dôi nguOn 
hrc cüa ngan sách dja phuong nen dir an mOi chi du?c  cap 1.5 00 triu dông tr dr 
toán chi dâu tu khác nAm 2022 dê thirc hin khAc phiic mt so diem sat lâ do mua 
lü trên tuyên du?ing tai  Quyêt djnh sO 1 326/QD-UBND ngày 18/5/2022 UBND 
tinh, chua the khac phiic sfra chiia hoàn toãn nhAm dam bão kru thông trén toãn 
tuyên và nghim thu dua cong trInh vào khai thác, si:r diing. 

Tr nhUng 1 do trên, UBND tinh kInh trInh HIDND tinh bô sung, diêu 
chinh kê hoach  trung  han  2021-2025 cho 02 dir an Thiêt bj h thông cOng sr trn 
dja, Sâ chi huy trong diên tp khu vuc phông thu tinh Quàng Trj (GD2) và Nâng 
cap mt ththng tir Sa Tram xã Ba Nang di Pa Lin xâ A Vao (giai do?n 2) t1r so 

von di,r kien cüa dir an Tr sâ Hi lien hip phii nü tinh không thc hin dê có 
ci s triên khai thrc hin các bithc tiêp theo. 

(Chi tiét danh muc nhzr biéu sá 02 dInh kèm) 
UBND tinh kinh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./.- 

Nci nhIn: 
-Nhfftrén; 
- Thii&ng trixc Tinh u' (báo cáo); 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Chti tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, cãc PVP UBND tinh; 
- LLru: VT, THu.  vt12/ 

'Dir an &rçYc HDND tinh giao k hoch du ttr cong trung han giai don 2021-2025 nguôn vn can dôi 
ngân sách dja phiscmg ti Ngh quyét so so 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 
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Biu s 01 

VON DAU TU' CONG TRUNG HN GIAI DOAN 202 1-2025 
N SACH D!A  PHUO'NG CAN DO! THEO TIEU ciii 
'r- UBND ngày  JJ  tháng  6  náin 2022 cia (Jy ban nhân dan tinh) 

Doii v/ tInh: Triu dng 

TT Danh mic dir an 
Dia dim 

XD 
Näng Iirc 

thiêt kê 
Th?i gian 

KC-HT 

Quy& djnh dâu tu duçc phê duyt K hoch 
trung han  
2021-2025 

Ghi chU 
So quyêt djnh 
ngày, tháng, 
näm ban hành 

TMDT 

Tôngsô 
Trong do: 

NSDP 
Dli' PHONG (10%) 223.290 

1 
HDND tinh da giao tai  Ngh 
quyt s 158/NQ-HDND ngày 
9/12/2021 

89.689 

- 
Tuyên duing kt n6i cáng hang 
không Quáng Trj vOi Quc 1 1 

Gio Linh 11,5km 22-25 
1 56/NQ-HDND 
ngày 9/12/202 1 

89.689 89.689 89.689 

2 Giao b sung 79.495 6.895 6.895 

- Dithng nôi câu An Mo vào khu 
liru nim Tng bI thu Lé Dun 

Triu 
Phong 

7,143km 18-22 
25/NQ-HDND 
ngày 31/5/2022 

79.495 6.895 6.895 

3 Dir phông (chura giao chi tit) 126.706 



DIEU CHINH, BO : NK *.' 
NGUON y.ON DAU TU " 

(Kern theo Tcr trin/'z to  it6  2Th, 
. / 

Biêu so 02 
CH VON DAU T1f CONG TRUNG HN GIAI DOAN 2021-2025 
ONG CAN DOi PHAN CAP DO CAP TINH QUAN L'' 
BND ngày tháng  6  nàm 2022 cia Uy ban nhdn dOn tinh,) 

TT Danh mic 
K hoach 
trung han 

Diu chinh k hoach Ké hoach 
trung  han 

Ghi chü 
Tang (+) Giãm  (-) 

TONG CQNG 95.448 15.053 15.053 95.448 
I DwániOmvn 

HDND TNH GIAO KHI DU DIEU KIN 
(Xây dung dim Co sâ All theo dumg co sà dê 
tInh chiu rcng lanh hái trên vüng bin Vit Nam; 
I-1 thng cong sâ các Co quan hành chInh nhà 
ni.ràc cap tinh; Si'ra chcra tru si lam vic chi nhánh 
Van phông dt dai các huyn; Trii sâ Hi Lien 
hip phii nU tinh; Hi tnrmg Dãng üy KhE!1 cc 
quan vâ doanh nghip tinh; Si:ra chUa tru sâ lam 
viêc HDND tinh; ....) 

88.948 15.053 73.895 

Nghj quyt so 137/NQ-
HDND ngày 30/8/202 1 
giao 92,748 t dông; 
Nghj quyt s6 145/NQ-
HDND ngày 15/11/202 1 
dã giao giâm tü nguôn 
nay 3,8 t)' dng 

II Dy an tang vn 

1 
Nang cap, cãi tao  trV sâ Uy ban Mt trn T quôc 
Vit Nam tinh Quâng Trj 

2.500 1.075 3.575 

2 
Thi& bj h tMng cong sir trn dja, Sâ chi huy 
trong din tp khu virc phOng thu tinh Quâng Trj 
(GD2) 

0 10.500 10.500 

Nâng cAp mitt  dung t1r Sa Trm xä Ba Nang di 
Pa Lin xä A Vao (giai doan 2) 

4.000 3.478 7.478 



HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA XA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip  - Ttr do - Hnh phüc 

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

NGH! QUYET 
V vic diu chinh, bô sung k hoich du tir cong trung hn 

giai don 2021-2025 ngun vn can di ngân sách da phiro'ng 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TRJ 
KHOA V!!I, KY HQP TH1X 10 

Cán c& Lu2t T ch&c GhInh quyn dja phu'cing ngày 19/6/2015; Lu2t tha 
dôi, bó sung mç5t so diêu cia Lut TO chj'c chic Chjnh phz và Lut TO chic 
chin/i quyên dja phuv'ng ngày 22/11/2019; 

Can ci Luçit Dáu tw cOng ngày 13/6/2019; 
Xét Ta trInh s /TTr-UBND ngày tháng 6 nám 2022 cüa UBND tinh 

ye diéu chin/i, bô sung ké hogch dáu tu' cOng trung hgn giai dogn 2021 - 2025 
nguOn vOn can dói ngán sách dja phwing; Báo cáo thám tra cia Ban Kin/i té 
Ngán sách Hç$i dOng nhán dan tinh,' j kién tháo lun cüa dqi biêu Hç3i dOng 
nhán dan tinh tgi Ig)  hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua diu chinh, b sung k hoach du tu cong trung han 
giai doan 202 1-2025 nguôn von can dôi ngân sách dja phucing nhu các biêu kern 
theo. 

Biu 2. To chüc thuc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chc thrc hin Nghj quyêt. 
2. Thi,thng trirc Hi dông nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, các To dai 

biêu Hi dông nhãn dan và các dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçxp vâi Uy 
ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dugc Hi dOng nhân dan tinh Quáng Trj khóa VIII, kS'  h9p 
thir 10 thông qua ngày tháng 7 nám 2022 vâ có hiu 1iic kê ti'r ngây thông qua. 

Ncri nhân: 
- ThLr1ng tnrc TU, Thtthng trite HOND, 

UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn dai biêu QH tinh; 
- VP cloãn DBQH vâ HDND tinh; 
- Van phong UBND tinh; 
- TI HDND, UBND các huyn, TP, TX; 
- Các So', ban, ngành cap tinh; 
- Dai biëu HDND tinh; 
- Liru VI. 

CHU TECH 

Nguyn Bang Quang 



Biu s 01 
DANH MUC KE HOACH VON DAU TIX CONG TRUNG HiN GLAI DOiN 202 1-2025 

NGUON VON NGAN SACH D!A  PHUaNG CAN DO! THEO TIEU CHi 
(Kern theo Nghi quye't s /NQ-HDND ngày tháng närn 2022 cza Hç5i dng nhán dan tinh) 

Don vj tInh: Triu dông 

Danh mic d an 
Dja 

dim XD 
Nang 1irc 

thiEt k 
Thai gian 

KC-HT 

Quyt djnh dâu ur duçc phê duyt K hoach 
trung han 
202 1-2025 

Ghi chU 
So quyét djnh 
ngày, tháng, 
nãm ban hãnh 

TMDT 

Tng 
Trong do: 

NSDP 
Dli' PHONG (10%) 223.290 

1 
HDND tinh da giao tai Nghj 
quyt s 158/NQ-HDND ngày 
9/12/2021 

89.689 

- 
Tuyn dir?rng kt ni cãng hang 
không Quáng Tr vâi Qu& 1 1 

Gio Linh 11,5km 22-25 
1 56/NQ-HDND 
ngày 9/12/202 1 

89.689 89.689 89.689 

2 Giao bi sung 79.495 6.895 6.895 

- Dung ni cu An Mo vào khu 
luu nim Tng bi thu Lê Dutn 

Triu 
Phong 

7,143km 18-22 
25/NQ-HDND 
ngây 31/5/2022 

79.495 6.895 6.895 

3 Dir phông (chira giao clii tit) 126.706 



Biu s 02 
DIEU CH!NH, BO SUNG KE HOACH VON oAu TU' CONG TRUNG HJN GIAI DON 202 1-2025 

NGUON VON DAU TU' TRONG CAN DOI PHA.N CAP DO CAP TINH QUAN L' 
(Kern theo Nghj quyé't sd /NQ-HDND ngày tháng nárn 2022 cza H5i dng nhán dan tinh) 

TT Danh mIic dir ' 
K hoch 
trung hin 

Diu chinh k hoach Kê hoach 
trung h.n 

Ghi chü 
Tang (+) Giãm  (-) 

TONG CONG 95.448 15.053 15.053 95.448 
I Dir an giãm von 

HOND TNH GIAO KHI DU DIEU K1N (Xây 
dirng dim Co sâ All theo di.thng co sâ d tInh chiêu 
rng lãnh hãi trên vüng bin Vit Nam; H th6ng 
cong s6 các cci quan hành chInh nhà flhrcyC CaP tinh, 
Stra chta tr11 sâ lam vic chi nhánh Van phong dt 
dai các huyn; Tri s Hi Lien hip phu n& tinh; 
Hi trirng Bang Uy Khôi Co quan và doanh nghip 
tinh; Süa chila tru sâ lam viêc HDND tinh; ....) 

88.948 15.053 73.895 

Nghj quyEt s 137/NQ-
HDND ngày 30/8/202 1 
giao 92,748 t) dng; 
Nghj quy& so 145/NQ-
HDND ngày 15/11/202 1 

giao giãm tr nguôn nay 
3,8 t' dong 

II Dir an tang vin 

1 
Nang cAp, cãi tao  trii sâ Uy ban M.t trn T quOc 
Vit Nam tinh Quãng Trj 

2.500 1.075 3.575 

2 
ThiAt bj h thng cong sir trn dja, Sâ chi huy trong 
din tp khu virc phOng thu tinh Quáng Trj (GD2) 

0 10.500 10.500 

Nâng cAp mt dung tr Sa TrAm xa Ba Nang di Pa 
Lin xã A Vao (giai doan 2) 

4.000 3.478 7.478 
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