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T TRINH 
Di1 thão Nghj quyt cila HOND tinh Quy djnh t 1 s Itrçrng dir an du tir 
xây diyng thyc hin theo co' ch dc thà thuc các Chu'o'ng trInh mile tiêu 

quc gia trên dja bàn tinh Quãng TrI  giai  don 2021- 2025 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cir Lut T chirc chInh quyM dja phiiang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Lut si:ra di, bô sung mt s diu cüa Lut To chirc ChInh phU và Lut To chüc 
chInh quyn dja phi.wng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can cir Lut DAu t.r cong ngày 13 tháng 6 näm 2019; 
Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06 tháng 4 näm 2020 cüa Chinh 

phü hi..récng dn thi hành Lut Du tu công; 
Can cir Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19 tháng 4 näm 2022 cüa ChInh 

phü quy djnh co ch quãn 1, t chirc thirc hin các Chuo'ng trInh miic tiêu quc gia; 
Uy ban nhân dan tinh dà chi dto các dcn vj, dja phuong lien quan nghiên 

c1ru, tham mixu ban hành Quy djnh tr 1 s luçing dir an du tu xây dirng thirc hin 
theo ca ch dc thu thuc các Ch.rong trInh mc tiêu quc gia trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan  2021- 2025 v9i các nOi  dung chñ yu nhix sau: 

A S A S A A A A I. Si1 can thiet ban hanh Quy d1nh ty Ic so hrçrng dr an dau tir xay dy'ng 
thirc hin theo co' ch dc thu thuc các Chiro'ng trInh myc tiêu quc gia trên 
dla bàn tinh Quãng Trj giai don 2021- 2025 

Can c1r Khoán 1 Diu 13 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa 
ChInh phü quy djnh: "•.. Tj i s liiig dir an ddu tuxáy dy'ng thyc hin theo cci 
ché' dc thI do Hç5i dcng nhán dan cp tinh quyét djnh theo timg giai dogn." 

D dam bào co s& xem xét, hra chn s luçing dir an thirc hin theo cci chê 
d.c thu di.rçc quy dnh tai  Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa 
ChInh phü, vic tham mu'u Hi dng nhân dan tinh ban hành Quy djnh t' 1 s 
lucing dir an du tu xây dirng thirc hin theo co ch dtc thu thuc các Chizang 
trInh miic tiêu quc gia trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai doan  2021- 2025 là c.n 
thit và dung quy djnh cüa pháp lu.t. 

LI. Myc dIch, quan dim xãy diyng diy thão van bàn 
1. Myc dIch 
Nghj quyt Quy djnh t 1 s hsccng dr an du tu xây dirng thirc hin theo 

co ch d.c thu thuc các Chuong trInh mi1c tiêu quc gia trên dja bàn tinh Quãng 
Trj giai don 2021- 2025 là cAn cü pháp l d xem xét, 1ira ch9n các dir an du tu 
xây drng thirc hin theo Ca ch dtc thu dam bão t' l séi hrçng quy djnh. 
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2. Quan dim xây drng dr thão 
- Tuân thu các quy djnh tti các van bàn pháp 1utt cüa Nhà nuOc nhi.r: Lut 

Dâu tu công, Lut Xây drng và các van bàn quy phm pháp 1u.t có lien quan 
khác; 

- Vic xây drng dra trên tInh hInh du tu thirc t, khã näng thrc hin dam 
bào ap diing có hiu qua dôi vâi các dja phi.rang trên dja bàn tinh; 

- Thirc hin dung trách nhim cüa Co quan quán 1 nhà nthc a dja phtrcmg 
trong vic cii the boa quy djnh cüa trung rcing. 

III. B cc và ni dung co' ban cüa dij thão Ngh quyt 
1.Bôcuc 
Dir tháo Nghj quyêt ban hành Quy djnh t' i so luqng dir an dâu tu xây dimg 

thirc hiên theo Co chê däc thu thuôc cac Chuong trInh m1ic tiêu quôc gia trên dja bn 
tinh Qung Trj giai don 2021- 2025 bao gôm các can cir pháp 1 và 03 Diéu: 

Diéu 1. Phm vi diêu chinh, dôi tugng áp diing 
Diêu 2. T 1 so luçmg dir an dãu ttx xây dirng thirc hin theo Co chê d.c thu 

thutc cac Chuong trInh mvc  tiêu quôc gia 
Diéu 3. To chirc thu'c hiên 
2. Ni dung co' ban cüa di thão Nghj quyt 
2.1. Phçim vi ttiêu chinh, dôi tu'Yng áp ding 
a) Pham vi diêu chinh 
Nghj quyêt nay quy djnh t' 1 s luvng dir an dâu tu xây drng thirc hin 

theo co chê dc thu thuc các Chucing trmnh mc tiêu quôc gia trén dja bàn tinh 
Quáng Trj giai don 2021- 2025. 

b) Dôi tuçing áp ding 
Nghj quyêt nay áp ding dôi vôi cac Co quail, to chirc, cá nhân tham gia ho.c 

có lien quan trong thrc hin dir an dâu tix xây dirng theo co ché d.c thu thuc các 
chuong trInh mvc  tiêu quôc gia trên dja bàn tinh Quáng Trj giai don 2021 - 2025. 

2.2. Tji 4 s 1u'ing dr an diu tu'xây dyng thy'c h&n  theo co' chi dc 1/ia 
tI,u3c các Chwong irinh myc lieu quôc gia 

- Chuang trInh miic tiêu quôc gia phát triên kinh té - xã hi vüng dOng bào 
dan tc thiéu sO và mien nüi: Các huyn Hi.rang Hóa, Dakrông, Cam L (Bàn 
Chüa thuc xä Cam Tuyên), Gio Linh (xâ Linh Truang), Vinh Linh (các xà: Vinh 
0, Vinh Khê, Vinh Ha) dam bâo t' lê so lucing dir an dâu tu xây drng thirc hin 
theo co chê dc thu giai doan 2021 - 2025 tôi thiêu 15% tong sO luçing dir an dâu 
tu xây drng thuc Chucmg trInh trên dja bàn huyn; 

- Chuong trInh mic tiéu quôc gia Giàm nghèo ben vüng: 
+ Huyn Dakrông dam bâo t' 1 sO luçmg dir an dâu tu xây d1rng thirc hin 

theo co chê dc thu giai dotn 2021 - 2025 tOi thiêu 15% tOng so luqng dir an dâu 
tu xây drng thuc Chirong trmnh trên dja bàn huyn; 

+ Các huyn: Gio Linh (xà Gio Hãi), Hâi Lang (cac xã: Hâi An, Hâi Khê) 
dam bão t' 1 so luçxng dir an du tu xay dmg thrc hin theo co chê d.c thu giai 
don 2021 - 2025 tôi thiêu 30% tOng so hrqng dir an dâu tir xây drng thuc 
Chuong trinh tren dja bàn huyn. 
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- Chucmg trInh mic tiêu quôc gia xãy dimg nông thôn mdi: 
+ Các huyn: Hixng HOa, Dakrông dam bão tS'  1 so hiçng dr an dâu tu 

xay dirng thirc hin theo Co chê dc thu giai doan 2021 - 2025 tôi thiêu 15% tong 
so h.rçvng dr an dâu ti.x xay dirng thuôc Chuong trInh trên dja bàn huyn; 

+ Các huyn: Cam L, Gio Linh, Vinh Linh dam bão t' 1 so hxçing dr an 
dâu tu xây dmg thrc hin theo Co chê dc thii giai doan 2021 - 2025 tOi thiêu 
15% tong so hiçing dir an dâu tu xay drng thuc Chuang trInh trên dja bàn huyn 
dOi vi các xa vüng dong bào dan tc thiêu so và mien nüi (Bàn Chüa thuc xâ 
Cam Tuyên; xã Linh Trithng; xa Vinh 0; xã VTnh Khê; xa Vinh Ha) và tôi thiêu 
40% tong sO liiqng dir an dâu ni xây thing thuc Chiiong trInh trên dja bàn huyn 
dOi vi cac xã con lai; 

+ Các huyên: Hài Lang, Triêu Phong, thj xã Quãng Trj dam bão t' i so 

luçing dçr an dau fix xây drng thirc hin theo co chê dtc thu giai doan 2021 - 2025 
tôi thiêu 40% tOng so hrcng dr an dâu ni xây dirng thuc Chuong trInh trén dja 
bàn các huyn, thj xâ. 

2.3. To chá'c thrc hin 
a) Hi dông nhân dan tinh giao Uy ban nhân dan tinh hróng dan và tO chüc 

triên khai thirc hin Nghj quyêt. 
b) Giao Thi.thng trirc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, 

To dai biéu và dai biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçp vOi Ban Thithng trrc Uy 
ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh và các tO chüc chInh trj - xã hi giám sat vic 
th%rc hin Nghj quyêt nay. 

(Các tài iiu kern theo. Ta trInh Hç5i dông nhdn dan ye d tháo Nghj quyêt, 
dt tháo Nghj quyét và các tài lieu khác) 

Trên day là torn tat ni dung dir thàoNghj quyêt Quy djnh t 1 so hxcing dir 
an dâu fix xây drng thrc hin theo co ché dc thu thuc các Chrong trInh mlic 
tiêu quôc gia trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai don 2021- 2025, Uy ban nhãn dan 
tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./2  

Ntri nhân: 
- NhLr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HOND tinh; 
- Các Sr: KH&DT, TC, XD, 

NN&PTNT, LDTBXH, TP; 
- Ban Dan toe tinh; 
- VPDP NTM tinh; 
- UBND các huyn, thi xã; 
-L.ru: VTTH./ 

Vô Van Hirng 
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