
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: O1/TTr-UBND Quáng Trj, ngày 06  tháng4 nám 2022 

T€1 TRNH 
A • •A A A A Be ngh dieu chinh, ho sung ke hoch dau tur cong trung hn 

giai dçan 2021-2025 nguôn von can dôi ngân sách dja phurong 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü k hoch d.0 tu cong trung hn giai don 2021-2025 nguôn von can 

di ngân sách dja phucing dã duçc Hi dng nhân dan tinh giao tai  các Nghj quyt 

s 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021, s 145/NQ-HDND ngày 15/11/2021, so 
158/NQ-HDND ngày 09/12/202 1. 

Nhm dáp img yeu cu cüa tInh hInh th?c tin dja phu.mg trong cong tác 

quãn 1, diu hãnh và t chirc thirc hin nhim v11 du tu phát triên; Uy ban nhân 

dan tinh dã có To trInh s 1 73/TTr-UBND ngày 23/9/2022 v vic diu chinh, bô 

sung k hoach  d.0 tu cong trung hn giai dotn 2021-2025 ngun vn can dM ngân 

sách dja phiicrng; Theo dO, di vOi vic du Ui nâng cap, cãi t10 mt sO tri sO c.p 

xã trên dja bàn tinE, Uy ban nhân dan tinh dâ báo cáo Hti dng nhân dan tinh giao 

k ho?ch du tu cOng trung hn giai don 2021-2025 tr ngun thu du giá, du 

thu các khu dt d sO diing cho 06 dir an cüa 03 huyn (Hithng Hóa, Dakrông, 

Hài Lang) vOi s vn 26,475 t dng. 

Tuy nhiên, sau thOi dim Uy ban nhân dan tinh báo cáo Hi dng nhân dan 

tinh tai  TO trInh s 173/TTr-UBND ngày 23/9/2022, dn nay có 04 dr an cüa 02 

huyn (Gio Linh1  và Triu Phong2) cia thrçic phê duyt chü truang dâu Ui theo dung 

mOc vn ngân sách tinh duçic Uy ban nhân dan tinh thng nht h trg trong giai 

dotn 2022-2025. 

Báo cáo s 306/BC-UBND ngày 3/10/2020 d hoàn thành phê duyt CTDT 02 d an là Tr sâ lam vic 
HDND&UBND xa Phong Blnh; Hang miic: nhá lam vic và Trii sâ lam vic HDND&UBND x Gio Son; Hang 
mic: nhà lam viêc. 

2 Báo cáo so 328/BC-UBND ngay 5/10/2022 dä hoàn thánh phê duyt CTDT 02 dir an ià Tri sO UBND xà 
Triu Giang và Try sO UBND xà Triu Long. 
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Vi 4y, Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh b sung giao 

k hoach du tis cong trung han  giai doan 2021-2025 tiir ngun thu t1r du giá, du 

thu các khu dt cho nhà du ttr scr ding b trI cho 04 dir an dä ducic phé duyt chü 

trixclng dAu tii, dam bão diu kin giao k hoach vn trung han  vOi kinh phi 10,908 

t dng d các dja phucng có cci si trin khai thirc hin các bithc tip theo.I. 

(Chi tilt danh muc nhu Bilu dInh kern,) 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh./. ç 
Ncri nhân: 
- Nhix trén; 
- Thung trirc Tinh u (báo cáo); 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Lixu: VT, THu. 

Tong k hoach du ti' cong trung han  giai doan 2021-2025 tcr ngun thu tir du gia, du thâu các khu dat 
cho nhà dâu ttr s dung giao cho 10 tr sO x là 37,383 t dong, 



'I 

DAN UC KE HOAC VON IMU TIX CONG TRUNG HAN GIAI DOAN 202 1-2025 
NUON V ) N DAU TII TU' NGUON THU stY DUNG DAT 

(Kern theo Tu t h  WJ  z/7'7'rL U' ND ngay  06  thang nãrn 2022 cua Uy ban nhán dan tinh Quang Tn) 
Dun vj tInh: Triu dng 

TT Danh muc dix an 
Nang hrc 
thiêt kê 

Thi gian 
KC-HT 

Chü tnro'ng dâu tr dirge phê duyt 
K hoach 
trung han 

202 1- 
2025 

Ghi chü 
Dja 
dim 
XD 

S quyt djnh 
ngày, tháng, 

nãm ban hành 

TMDT 

Tong so 
Trong do: 
NS tinh 

NGUON THU TU' DAU GIA, 
DAU THAU CAC KHU DAT 
CHO NHA oAu TU StY D1JNG 

Dutu nâng cap, cái tao  mt so trii 
So cap xa 10.908 

Giao chi tit danh 
muc tai A.II.2.c 
Biu sé, 05 Nghj 

quy& s 137/NQ- 
HDND ngày 

30/8/202 1 cüa 
HDND tinh 

Trong do: 

Trii si UBND xã Triu Long 
Triêu 
Phong 

02 tang 
2023- 
2025 

58/NQ-HDND 
ngày 5/10/2022 
cüa huyn TP 

5.736 3.455 3.455 

Tn sâ lam viêc HDND&UBND xã 
Phong BInh; Hng miic: nhà 1am 
viC 

Gio 
Linh 02 tang 

2023- 
2025 

46/NQ-HDND 
ngày 30/9/2022 
cüa huyn GL 

4.936 2.468 2.468 

TrisiUBNDxãTriuGiang Triu 
Phong 

02 tang 2023- 
2025 

59/NQ-HDND 
ngày 5/10/2022 
cüa huyn TP 

4.728 2.364 2.364 

Tru so lam viêc HDND&UBND xã 
Gio San; Hong mic: nha lam viéc 

Gio 
Linh 

02 tang 
2023- 
2025 

48/NQ-HDND 
ngày 30/9/2022 
cüa huyn GL 

5.242 2.62 1 2.62 1 
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