
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TfNH QUANG TRI Dc 1p - Tw do - Hinh phüc 

S:.L2,  /TTr-UBND Quáng Trj, ngàyU tháng4l nám 2022 

TO TRINH 
V viêc diu chinh k hoach dan hr nãm 2022 

nguin vn ngân sách dja phu'ong can di theo tiêu chI 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 

Trin khai thirc hin Luat  Quy hoch ngày 24/11/20 17; Nghj djnh so 
37/20191ND-CP ngày 07/5/20 19 cüa ChInh phà ye quy djnh chi tiêt mt so diêu 
cüa Lut Quy hoch; UBND tinh dã chi do ca quan 1p quy hoach,  dan vj tu 
van xây dimg và hoàn thin ni dung dir thào Quy hoach tinh Quãng Trj th&i k' 
202 1-2030, tam nhIn den nãm 2050 theo dung Quyêt djnh s 776/QD-TTg ngày 
08/6/2020 cüa Thu tixàng ChInh phü v phê duyt Nhim v11 1.p Quy hoch tinh 
Quãng Trj thii k' 202 1-2030, t.m nhIn dn narn 2050 và hixàng dn cña B K 
hooch và Dâu tir tai  Van bàn s 373/BKHDT-QLQH ngày 22/01/202 1. 

D kip thai hoàn thin, báo cáo K' hQp tht 13- HDND tinh khóa VIII 
theo dung k hoch dê ra; can cü quy djnh tai  Diêu 19, Lu.t Quy hoch và 
khoán 1, Diu 32, Nghj dinh s 37/2019/ND-CP ngày 07/5/20 19 cüa ChInh phü; 
UBND tinh to chrc lay kin các b, ngành Trung uang; các dja phi.rang trong 
vüng Bäc Trung b và Duyên hái Min Trung; Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, 
các Co quan, don v, to chrc, cá nhân và cong dng dan cu trên dja bàn ye ni 
dung Quy hoach tinh. 

Tuy nhiên, dn thii dim hiên nay, các b, ngành Trung uang; các dja 
phuong trong vüng Bäc Trung b và Duyên hài Mien trung chua gui d.y dü 
kiên dôi vi dir thão Quy hoch tinh, do do UBND tinh chua có co sâ hoàn 
thin, trInh Hi dng thm djnh quc gia và báo cáo kS'  h9p cui näm 2022 cüa 
HDND tinh khóa VIII theo quy djnh tai  các dim g, h, i, Khoán 4, Diêu 16, Lu.t 
Quy hotch nàm 2017. Tü do dn dn vic giài ngân k hotch von thirc hin cüa 
nhim vi Quy hoich tinh Quãng Trj thai 202 1-2030, tm nhIn den nàm 2050 
sê không thirc hin dung k hoach d ra. 

Vi 1 do nói trên, UBND tinh kfnh trInh Hi dng nhân dan tinh tinh: 

1. Chua b sung ni dung Quy hoch tinh Quàng Trj thai k' 2021-2030, 
tam nhmn dn nàm 2050 vào k5' h9p cui näm 2022. UBND tinh së báo cáo 
HDND tinh v Quy hoach tinh Quãng Trj thai k' 2021-2030, tm nhIn dn näm 
2050 sau khi ducic Hi dng thm djnh Quc gia thông qua theo quy djnh ti 
dim i, Khoân 4, Diu 16, Lutt Quy hoch nàm 2017. 
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2. Xem xét thông qua Ngh quy&t diu chinh k hoach u tu nàm 2022 
nguôn von ngân sách dja phixong can déi theo tiêu chI dã b trI cho nhim vi 
Quy hoach tinh (theo nhir bié'u dInh kern). 

TIJy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh tinh xem xét, 
quyt djnh./. 

Nci n/tan: 
- Nhix trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các sâ: KH&DT; Tài chinh; 
- Chánh Van phông tinh; 
- Liru: VT, THE. 

Vô Van Hurng 
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DV AN DIEU CHINH KE HO1CH 2022 
ACH D!A  PHUOG CAN DO! THEO TIEU CHI 
/TTr-UBND ngày  4  tháng44  närn 2022 cüa UBND tinh) 

Dcrn vi tInh: Triêu dn 

STT Danh muc dir an 
K 

hoach 
2022 

K hoch diu chinh K hoach 
2022 sau 

diu chinh 
Ghi chü 

Tang (+) Giãm (-) 

TONG CQNG 46.000 6.600 6.600 46.000 

* Dir an giám v6n 

1 Nhimviiquyhoch 30.000 6.600 23.400 

* Các dr an tang vim 

1 Quyt toán cong trInh 16.000 6.600 22.600 

Thanh 
toán cho 
các cong 
trInh, dir 

UBND 
tinh phé 
duyt 

quyêt toán 
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