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TO TRNH 
A • .A A A A A Be ngh dieu chinh, bo sung ke hoch dau ttr cong trung hn 

A A A A. A giai c19an 2021-2025 nguon von can doi ngan sach d!a  phtro'ng 

Kfnh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Can c1r k hoach du ti..r cong trung han  giai doan 202 1-2025 ngun vn can 

di ngân sách dja phixcing dã dtrcc HOi  dng nhân dan tinh giao tai  Nghj quyt s 

137/NQ-HDND ngày 30/8/202 1, Nghj quy& s 1451NQ-HDND ngày 15/11/2021 

và Nghj quyt s 158/NQ-HDND ngày 09/12/202 1. 

Nhm dáp irng yêu cu cüa tInh hInh thirc tin dja phuang trong cong tác 

quãn 1, diu hành và t chüc thirc hin nhim vii du tu phát triên; Uy ban nhân 

dan tinh dã có Ti trinh s 173/TTr-UBND ngày 23/9/2022 và Th trInh so 

201/TTr-UBND ngày 06/10/2022 v viêc diêu chinh, b sung k hoach dâu tir 

cOng trung han  giai doan 2021-2025 ngun vn can dôi ngân sách dja phucing; 

theo do, di vOi vic dAu tu nâng c.p, cài tao  mt sá tri sâ cAp xã trên dja bàn tinh, 

Uy ban nhân dan tinh dã báo cáo Hi dng nhân dan tinh giao k hotch dAu tu 

cong trung han  giai  doan  202 1-2025 t1r ngun thu tü dAu giá, dâu thâu các khu dat 

cho nha dAu tu si:r dung cho 10 dir an trV sâ cAp xã dâ duccc cAp có thAm quyn phê 

duyt chü trucmg dAu tu, dam bâo diu kin giao trung han  vi so vOn 37,383 t' 

dng. 

Tuy nhiên, sau thi dim Uy ban nhân dan tinh báo cáo Hi dông nhân dan 

tinh tai  02 Th trInh nói trên, thI Uy ban nhân dan huyn Vinh Linh dâ có Van bàn 

s 1847/LTBND-TCKH ngày 10/10/2022 báo cáo dã hoàn thành phê duyt chO 

tn.rcing dAu ti.r 03 dir an cüa huyn' theo dàng danh mi,ic và mirc vn ngân sách tinh 

duçc Uy ban nhân dan tinh thng nhAt h trg trong giai doan 2022-2025. 

D duc HDND huyn Vinh Linh phé duyt chü tnwng du nr ti Nghj quy& s6 333/NQ-HDND ngãy 
29/9/2022, Nghj quyt so 334/NQ-HDND ngäy 29/9/2022 và 338/NQ-HDND ngày 29/9/2022 cUa HDND huyn 
VTnh Linh. 
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Do do, Uy ban nhân dan tInh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh b sung giao 

k hoach du tu cong trung han  giai doan  2021-2025 tir ngun thu tui d.0 giá, du 

thu các khu & cho nhà du tu 5tr dng cho 03 dir an d duçic phê duyt chü 

trumg du tl.r, dam bâo diu kin giao trung han  vOi s v6n 3,417 t dng2  d tt 

câ các dja phuong trong toàn tinh có Co sâ kjp trin khai thirc hin các btthc tip 

theo (chi tié't danh rnc nhu' Bieu dmnh kern). 

Üy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quy& 

djnh./.,g1c' 

Ncin/zân: 
- Nhu trén; 
- Thi.rô'ng trrc Tinh u' (báo cáo); 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Chi tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Lixu: VT, THu. 4*/ 

2 Tng k hoch du tx cong trung hn giai don 202 1-2025 tr ngun thu tr du giá, du thu các khu dAt 
cho nhã dâu tii si~ dvng  giao cho 13 tri sâ xä là 40,8 t dng. 



DANH MU EHOT1tCH VON DAU Tif CONG TRUNG HAN GIAI DOAN 2021-2025 
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f.:;NGuoNv)N DAU TU' T1 NGUON THU SU' DUNG  DAT 
ngày  1/  tháng .10 nãm 2022 cüa Uy ban nhán dan tinh Quáng Tn) 

J) Do71 vi tinh Triêu dông 

TT Danh miic dir an 
luc 

thit k 
Thcn gian 
KC-HT 

Chü truang du tu &rçYc phé duyt 
 Kê hoach 

trung hn 
2021- 
2025 

Ghi chü diem 
XD 

So quyt djnh 
ngày, tháng, näm 

ban hành 

TMDT 

Tong 
s 

Trong do: 
NS tinh 

NGUON THU T DAU GIA, 
DAU THAU CAC Iuiu DAT 

CHO NHA DAU TU' S1' DUNG 

DAutu nâng cap, cãi tao  mt so trii 
3.417 

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

quyts 137/NQ- 
HDND ngày 

30/8/2021 cüa 
HDND tinh 

Trong do: 

Tni sâ UBND xã Vinh HOa, huyn 
Vi'nh Linh; Hang miic nhà lam vic 2 
tang 

Vinh 
Linh 02 tang 

2023- 
2025 

333/NQ-HDND 
ngày29/9/2022 

cüa HDND 
huyn Vinh Linh 

4.451 3.116 3.116,0 

Tri sO UBND xã Vinh Thai, huyn 
Vinh Linh; Hang mvc:  nhà lam vic 
2 tang 

Vinh 
Unh 

02 tang 
2023- 
2025 

334/NQ-HDND 
ngày 29/9/2022 

cüa HDND 
huyn Vinh Linh 

4.728 150,5 150,5 

Trung tam hành chInh xã Kim 
Thach, huyn Vinh Linh; Hang miic 
Tni sO Dãng uy, HDND, UBND 

Vinh 
LhTh 

02 tang 
2023- 
2025 

33 8/NQ-HDND 
ngày29/9/2022 

cüa HDND 
huyn Vinh Linh 

5.242 150,5 150,5 

(Kern theo Ta tr 
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