
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 52j  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  Z6  tháng 3 nám 2023 

T TRINH 
V vic phê duyt chü trurong du hr diy an: Kè chng st b khn cp bô' song 

Thich Han doin qua h lu'u bn thã hoa Nhtr L, xã Hãi L 

KInh gài: H,i dng nhân dan tinh Khóa VIII, K' h9p thu 16 

Can cir Lust  T chüc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Lutt si:ra di, 
bô sung mt so diêu cüa Lust To chi'rc ChInh phü và Lut T chüc chInh quyn 
dja phucmg ngày 22/11/2019; 

Can ci'r Lut Ngãn sách nhà nuóc ngày 25/6/20 15; 

Can cü Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa Chinh phü quy 
djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Du tu công; 

Xét d nghj cüa Sâ K hoach và Du tu tai  báo cáo thm djnh s 100/BC-
SKH-KTN ngáy 25/3/2023 và d nghj cüa Ban Quãn 1 d1r an du tu xây dirng 
tinh tai Th trInh s 583/TTr-BQLDA ngày 25/3/2023. UBND tinh kInh trinh Hi 
dng nhân dan tinh xem xét, ban hành Nghj quyt v vic phê duyt chü trwmg 
du tu dir an: Kè chng sat  1 khn cp b& song Thach Han doan  qua ha liru bn 
thá hoa Nhu L, xã Hái L, thj xã Quãng Trj vâi các ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Kè chng sat  lâ khn cp b song Thach Han doan qua ha km 
bn thã hoa Nhu L, xã Hãi L, thj xã Quáng Trj. 

2. Nhóm dur an: Nhóm C. 
A . X 3. Cap quyet d!nh  chu trurong dau tur: H91 dong than dan trnh. 

4. Cp quyt d!nh  du tir: Uy ban nhân dan tinh. 

5. Don vj 1p báo cáo d xut chü truro'ng du tur: Ban Quán 1 dr an du 
tix xây dimg tinh Quãng Trj. 

6. Quy mô du tir: Xây dirng Kè chng xói lâ khn cp b hUu song Thach 
Han doan qua ha km bn thâ hoa Nhu L, xã Hâi L vâi tong chiêu dài khoâng 
500m. 

7. Da dim thic hin: Xa Hâi L, thj xã Quâng Trj, tinh Quáng Trj 

8. Dir kin tng mfrc du tir: 14.900 triu dng (Bang chCe: Mw&i Mn , 
chin tram triu dng). 

9. Ngun vn du tur: Ngân sách Trung uang h trq kh&c phiic hu qua 
thiên tai näm 2022 (duc bá fri tgi Quylt djnh s 1661/QD-TTg ngày 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

2 

31/12/2022 cia Thz twang ChInh phz v M trcr khc phyc hu qua thiên tai 10 
tháng du náin 2022). 

10. Thôi gian thirc hin: Nãm 2023. 

11. HInh thfrc du tir: Dâu tu cong. 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh theo thâm quyên./ 

Noi nhcin: 
- Nhu trên; 
- TT.Tinh üy (B/cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các Sâ: KH& DT, NN&PTNT, Tài chinh; 
- BQLDA DTXD tinh; 
- CVP, PVP Nguyen Ciru; 
- Liru: VT, TH, KTPII.lc/ 
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