
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

S&  46 /TTr-UBND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc  

Quáng Trj, ngày .26 tháng 3 näm 2023 

T1 TRINH 
V vic phê duyt chü triwng du ttr 

Dir an: Khãc phiic khn cp tuyn kênh tithi, tiêui kt hçrp xã Hãi Phong 

KInh gi'ri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, K' h9p thu 16 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15; Lut süa di, 
bô sung mt s diu cüa Lut T chirc ChInh phü và Lut T chirc chInh quyn 
dja phixang ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Ngân sách nhà nuâc ngày 25/6/20 15; 

Can cu Lut Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Can cr Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lu.t Du tu công; 

Can cr Quyt djnh s 166 1/QD-TTg ngày 31/12/2022 cüa ThU tu&ng ChInh 
phU v h trçi khc phiic hu qua thiên tai 10 tháng d.0 nàm 2022; 

Xét báo cáo thm djnh s 981BC-SKH-KTN ngày 25/3/2023 cUa Sâ K 
hoch và Du ti.r và d ng1j cUa Chi ciic ThUy igi ti Th trInh s 12/TTr-CCTL 
ngày 25/3/2023. Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, 
ban hành Nghj quy& v vic phê duyt chU truclng d.0 tu Dr an Khc phiic khn 
cp tuyn kênh tuâi, tiêu kt hqp xã Hái Phong vói các ni dung nhu sau: 

1. Ten thy an: Khc phiic kh.n cp tuyn kênh turi, tiêu kt hcip xã Hâi Phong. 

2. Dir an nhóm: C. 

3. Cp quyt dlnh  chü trtro'ng du tur: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj. 
• , , 4. Cap quyet d!nh  dau tur: Uy ban nhan dan tinh Quang Tr. 

5. Born vj 1p  báo cáo d xut chü tr.rong du tir: Chi ciic ThUy icr1 

6. Quy mô du tir: Du tu xây drng, gia c, sUa chIa kênh tiêu kt hçp 
tuOi cho l5Oha. Chiu dài don kênh cn gia c& sUa chUa khoãng 363,5m, m.t ct 
kênh hInh thang Co kIch thuc B x H = 1,5 x 1,0m, mái kênh m1,5. Kêt câu day 
BTCT M200 do tai ch& mái gia cô bng tam lát BT M200. Trên tuyên bô trI 03 
cu qua kênh B3m. 

7. Ba dim thirc hin: Xâ Hãi Phong, huyn Hái Lang, tinh Quáng Trj. 

8. Ting murc du tir dir an: 3.000 triu dông. 
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A A A 9. Nguon von dau tir: Ngan sach Trung iwng ho trçr khac phiic hu qua 
thiên tai näm 2022 (ditoc bd frI tgi Quylt a'jnh s 1661/QD-TTg ngày 
3 1/12/2022 cüa Thu twang Ghinh phz v hâ trçr khac phic hgu qua thiên tai 10 
tháng du nám 2022). 

10. Thô'i gian thirc hin: Näm 2023. 

11. HInh thfrc du tur: Du tu Cong. 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh 
theo thm quyn.I.j. 

Noinhmn: 
-Nhutrên; 
- TT.Tinh ñy (B/cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các Sr: KI-I& DT, NN&PTNT, Tài chInh; 
- Cty TNHH MTV QLKTCT thüy lçii; 
- CVP, PVP Nguyen Cüu; 
- Li.ru: VT, TH, KTph./ 

HàS5Dng 
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