
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc 1p  - Tu' do - Hnh phüc 

S& /NQ-HDND QuOng Trj, ngày tháng nàm 2022 

NGH! QUYET 
9 A A r A A A Quy d!nh  ty Ic so Iu'çrng dir an aau tur xay dirng thirc hiçn theo co che dc 

A A A 9 9 thu thuçc cac Chu'o'ng trunh m11c tieu quoc gia tren d!a  ban tinh Quang Tr! 
giai don 2021 - 2025 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TRJ 
KHOA VI!!, KY HQP THU' 13 

Cãn c& Luçt Td cht'c chInh quyn dja phtrong ngày 19/6/2015; 
C'án ct' Luát tha dOi, bó sung mt sO diêu ca Luç2t TO chic ChInh phi và 

Lut TO chi'c chInh quyén dfa phiw'ng ngày 22/1 1/2019, 
Can th Luct Ddu tu' cOng ngày 13 tháng 6 nàm 2019; 

Can c' Nghj djnh 27/2022/ND-cP ngày 19 tháng 4 nàm 2022 cia ChInh 
phi quy cl/nh cct ché quán l, tO ch'c thrc hiçn các CTMTQG, 

Can th Nghj cl/nh sO' 40/2020/ND-CP ngày 06 thOng 4 nàm 2020 cza 
ChInh phz hu'Ong dOn thi hành Lugt Du tu' cOng,' 

Xét TO' trInh so': /TTr-UBND ngày thOng nàm 2022 cia Uy ban 
nhOn dOn tInh QuOng Tr/ v vic Dt thOo Nghj quyét cüa HDND tinh Quy cl/nh 
tj l sO lwcing dr On dOu tu' xOy dmg thyv hin theo cc' chê dc tlth thuç3c cOc 
Chtroiig trInh myc tiêu quO'c gia trén cl/a bàn tinh QuOng Tr/ giai dogn 2021-
2025,' Báo cáo thOrn tra cia Ban Kinh te' - Ngân sOch Hç3i dOng nhOn dOn tinh; 
kién cza dgi biéu Hçi dcing nhOn dOn tgi Ic)> hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phm vi diu chinh và dui turqng áp diing 

1. Pham vi diu chinh 
Nghj quy& nay quy djnh t 1 s lucmg dir an dâu tu xây dirng thirc hin 

theo ca ch dc thu thuc các Chucrng trInh miic tiêu quôc gia trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan 2021 - 2025. 

2. Dôi tuqng áp di1ng 
Nghj quyêt nay áp diing dôi v&i các Cu quan, to chirc, cá nhân tham gia 

hotc Co lien quan trong thrc hin dir an du tu xây dirng theo cci ch dc thu 
thuôc các chuong trInh mvc  tiêu qu6c gia trên dja bàn tinh Quãng Trj giai dotn 
2021 - 2025. 
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Dieu 2. Ty Ic so hrçrng dir an dau tir xay diung thtrc hiçn theo cr che 
dc thu thuic các Chirong trInh miic tiêu quc gia 

- Chucing trInh MTQG phát trin kinh t - xã hi vüng dông bào dan tc 
thiu s và min ntii: Các huyn: Hxâng Hóa, Dakrông, Cam L (Bàn Chüa 
thuc xã Cam Tuyn), Gio Linh (xã Linh Trueing), Vinh Linh (cac xâ: Vinh O, 
Vinh Khê, Vinh Ha) dam bão t' 1 s luçing d%r an du tu xây drng thirc hin 
theo cci ch dc thu giai don 2021 - 2025 thi thiu 15% tong s 1ung dir an du 
tu xay dirng thuc Chucmg trInh trên dja bàn huyn; 

- Chucmg trInh MTQG Giãm nghèo bn vtrng: 

+ Huyn Dakrông dam bão t' 1 s 1iiçng dir an du tu xây dmg thrc hin 
theo cc ch dc thii giai dotn 2021 - 2025 tOi thiêu 15% tong so luqng dir an dâu 
tu xây dung thuc Chucing trInh trên dja bàn huyn; 

+ Các huyn: Gio Linh (xã Gio Hãi), Hâi Lang (cac xã: Hài An, Hãi Khê) 
dam bào t' 1 s lucing dir an du tu xây drng th?c hin theo c ch dc thu giai 
don 2021 - 2025 ti thiu 30% tng s luçmg dr an du tu xây drng thuc 
Chuang trInh trên dja bàn huyn. 

- Chixing trInh MTQG xây dmg nông thôn mdi: 

+ Các huyn: Hithng Hóa, Dakrông dam bâo t' 1 s luçing dir an dâu tu 
xây dmg thirc hin theo co ch dc thu giai do?n 2021 - 2025 ti thiu 15% 
thng s luçing dr an du tu xay drng thuc Chucng trInh trên dja bàn huyn; 

+ Các huyn: Cam Lô, Gio Linh, Vinh Linh dam bão t' i so krccng dr an 
du tu xây drng thirc hin theo ci ch dc thu giai doan 2021 - 2025 tM thiu 
15% tng s luçmg dir an dAu tu xây dirng thuc Chtxo'ng trInh trên dja bàn 
huyn d& vâi các xä vung dng bào dan tc thiu s và mien nüi (Bàn Chüa 
thuc xà Cam Tuyn; xà Linh Tru&ng; xà Vinh O; xã Vinh Khê; xã Vinh Ha) và 
ti thiu 40% thng s 1u'çng dir an du tu xãy drng thuc Chuang trInh trén dja 
bàn huyn di vi các xa cOn lai; 

+ Các huyn: Hãi Lang, Triu Phong, thj xã Quãng Trj dam bào t' 1 so 

luqng dir an dtu tu xây drng thirc hin theo cor ch d.c thu giai don 2021 - 
2025 tOi thiu 40% tng s luqng dir an dâu tu xây dmg thuc Chuorng trInh 
trén dja bàn các huyn, thj xâ. 

Diu 2. To chi1rc thi.rc hiên 
1. Giao liJy ban nhân dan tinh t chuc thirc hin Nghj quyt. 
2. Thu?ing truc Hôi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, T 

di biu và dai  biu Hi dng nhân dan tinh phi hp vâi Ban Thi.thng tr1rc Uy 
ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các to chuc chinh trj - xâ hi giám sat 
vic thiric hin Nghj quyt nay. 
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Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, k' 
h9p thir 13 thông qua ngây  tháng 12 nãm 2022 vâ có hiu hrc tü ngày 
tháng 12 näm 2022.!. 

Nt7i nhin: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- Các B: NN&PTNT, KFI&DT, TC; 
- Ctc KTVBQPPL - BO Tu pháp; 
- Vi1i Pháp chê - B NN&PTNT; 
- TVTU, iT HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doãn DBQH, TAND, VKSND tinh; 
- Các sâ, ban, nganh, doan the cap tinh; 
- IT HDND, UBND cap huyn; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Urn: VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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