
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&0U-Y  /TTr-UBND Quáng Trj, ngay4 tháng 1] nàm 2022 

T( TRINH 
A A A A P. A Ve viçc phe duyçt then chrnh chu truong dau tir diy an: 

Khu do thj sinh thai Nam Bong Ha 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; Lut süa di, 
bô sung mt so diêu cüa Lu.t To chüc ChInh phü và Lu.t To chüc chInh quyên dja 
phucing ngày 22/11/2019; 

Can cir Lu.t Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lu.t Du tis công, 

Can cü Nghj quyt s 106/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa I-IDND tinh ye 
vic phê duyt chU trucmg dâu tu dir an Khu do thj sinh thai Nam Dông Ha; Nghj 
quyt s 52/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh v vic phê duyt chü 
trung d.0 tu dir an Khu do th sinh thai Nam Dông Ha; 

Sau khi xem xét d nghj cüa Trung tam Phát trin qu dtt tinh tai  Th trInh s 
1323/TTr-TTPTQD ngày 09/11/2022 và S K hotch và Dâu ti.r ti Báo cáo so 

4041BC-SKH-KTN ngày 07/11/2022 v kt qua thm djnh Báo cáo d xut diu 
chinh chü trucing dâu tu dir an Khu do thj sinh thai Nam Dông Ha; UBND tinh kinh 
trInh HDND tinh khóa VIII xem xét, ban hành Nghj quyt v vic phê duyt diu 
chinh chü truorng  du ti.r di,r an Khu dO thj sinh thai Nam Dông Ha vi các ni dung 
nhu sau: 

I. LY DO DIEU CHINH: 

Dir an Khu do thj sinh thai Nam Dông Ha dã duqc HDND tinh phê duyt chü 
tnrang dâu tu tti Nghj quyêt so 52/NQ-HDND ngày 12/5/2021 vói tong rnc dâu tu 
546.680 triu dOng, sr diing nguôn von ti.'r dâu giá quyên sir ding dat cüa tinh, 
thuc dir an nhóm B, có thii gian thirc hin tü nàm 202 1-2024. 

Qua trinh thirc hin, UBND tinh xét thy cn thi& diu chinh ciic b quy 
hoch chi tiêt t' 1 1/500 dé dam báo quy djnh ye qu5 dat xây dimg nhà & xãhi 
(tOi thiêu darn báo t 1 20% tOng din tIch dat &) theo quy djnhti khoán 4 Diêu 1 
Nghj djnh so 49/20211ND-CP ngày 0 1/4/2021 cüa ChInh phü, dOng th&i diêu chinh 
lai cao d san nên theo cao d hin trng m1rc nuâc lü xáy ra ti khu virc quy hotch 
dam bâo hiu qua han. Mt khác, day là dir an có quy mô, phm vi, din tIch sir 
dung dat khá 1&n (62,58ha), khôi Iuçng cOng tác bôi thu&ng GPMB nhiêu, có lien 
quan den thu tVc  chuyên dôi miic dIch sr diing dat thng, th&i gian thirc hin kéo 
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dài. Do do, vói thai gian thrc hin cOn 1i (02 narn) theo chü trwlng du tu dâ phê 
duyt là không dam bào dü thai gian dê hoân thânh dir an. 

Ben canh do, d dáp üng ngun vn thirc hin mt s nhim v11 cp bach 
khác, nhu: quy hoach, dâu tis xay drng khu tái djnh cii... nhärn phiic vi cho các 
nhim v11 phát triên kinh tê - xâ hi cüa tinh, UBND tinh dâ thông nhât diêu chinh 
kê hotch trung hn giai don 2021-2025 dã bô trI cho dir an Khu do thi sinh thai 
Nam Dông Ha sang bô trI các nhim vu, dir an cap bach khác. 

Do do, cn thi& diu chinh chü tnrong du tu dir an Khu do thj sinh thai 
Nam Dông Ha dê dam bão có dU thai gian hoàn thành dir an và phU hçip vi khã 
nàng can dôi vOn theo quy djnh cüa Lu.t Dtu tu cong. 

II. NQI DUNG oE NGH! BIEU CH!NH: 

1. Thôi gian và tin d thtrc hin: 

- Dãphê duyt: Näm 202 1-2024. 

- Dê nghj diu chinh: Tir näm 2023-2026. 

2. Các ni dung khác không diu chinh: Thirc hin theo các Nghj quyêt: so 
106/NQ-HDND ngày 09/12/2020 và sO 52/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND 
tinh. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./ 

Noi iihfln: 
- Nhu trén; 
- Chü tich và các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sâ: KHDT, TNMT, XD; 
- UBND thânh ph Dông Ha; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Luu: VT, TH, KTTUII  


	Page 1
	Page 2

		2022-11-23T16:43:13+0700


		2022-11-23T16:43:07+0700




