
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH  QUANG  TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So 1 13/TTr-UBND Quáng Trj, ngày 04 tháng 8 nám 2021 

T5 TR!NH 
Quyt djnh chü truong du tir dr an: Du tir co s& vt chit 

Dãi truyn thanh cp huyn trên dla  bàn tInh 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cr Lut T chirc chInh quyn dja phi.rcing ngày 19/6/20 15; 

Can ci'r Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lut T chrc ChInh phU và 
Lut To chrc chInh quyên dja phi.rang ngày 22/11/20 19; 

Can ctr Lut DAu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Cäncir Nghj djnh s 40/2020tND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cOng; 

Can cr Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH 14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thi.thng vii Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mi.'rc phân bô 
von dâu ti.r cong nguôn ngân sách nhà nuâc giai doan 2021-2025; 

Can eli Quyt djnh s 26/2020/QD-Trg ngày 14/9/2020 cüa Thu ttrâng 
ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hãnh mt so diéu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cOa Uy ban Thir&ng vii Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mIre phân bô von dâu tix cOng nguOn 
ngân sách nhà nuic giai don 202 1-2025; 

Can cli Van bàn 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tixling ChInh 
phü ye vic dix kiên kê hoach dâu tt.r cong trung han  giai doan 2021-2025. 

Can cIt Nghj quyt 15/NQ-HDND ngày 29/4/2021 cüa HDND tinh ye 
vic cho kiên dOi v&i ké hoach dâu tu cOng trung han  von ngân sách Trung 
uong h trq và von ngân sách dja phucing giai doan 202 1-2025 cIta tinh. 

Can cli Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tirth v 
viêc cho ' kiên lan thlr 2 dôi vth Kê hoach dâu tu trung han  von ngân sách 
Trung ung h trq và vOn ngân sách dja phucing giai don 202 1-2025 cüa tinh. 

Can cIt Chi thj 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüaThli tthng ChInh phü ye 
day nhanh tiên d và nâng cao chat lucmg xay dirng K8 hoch dâu tu Cong trung 
han giai doan 202 1-2025. 



UBND tinE trInh Hi dngnhan dan tinh quyt djnh chü trwmg dAu ti.r dr 
an Dâu tix Co sâ vt chat Dài truyên thanh cap huyn trén dja bàn tinh Quâng Trj 
vâi các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DtJ'AN 

1. Ten dir an: Du ttx co so 4t cht dài truyn thanh cp huyn trên dja 
bàn tinh Quáng Trj. 

2.MuctiêudAutu: 

Dr an duçc du tr vOi mi1c lieu phát trin mng li.r&i tmyn thanh, truyn 
hInh ci sO nhäm rut ngàn ye khoâng cách và thOc day nhu câu thii hithng thông 
tin, tuyên truyên giia các vüng, khu virc trên dja bàn tinh; nâng cao d&i song 
van boa, tinh than cUa ngi.rOi dan, dam bâo an ninE trt tsr, an toàn xâ hi; tang 
ci.rOng tuyen truyên duOng Iôi, chinh sách cüa Dãng và pháp 1ut cüa Nhà nilOc, 
gop phãn thüc day phát triên kinh tê - xã hi. 

Hithng dn chuyn &i cong ngh truyn thanh ti.r vô tuyn sang irng ding 
cOng ngh thông tin, viên thông và djnh hithng cong ngh trong t.rang Iai. 

3. Quy mO dâu tu: 

- Du tu nâng cp, chuyn d& cong ngh phát thanh tr phát song vô tuyn 
FM sang phát thanh ng diing cong ngh thông tin, vin thông (IP) cho các 
huyn, thj xã, thành phO tren dla  bàn tinh. 

- Du tix b sung các trang thit bj dirng, biên tp chuong trInh phát thanh 
— truyên hInh; các trang thiêt bj phi tra phông may dê dam bàn chat luqng, phc 
vii hoat dng chuyên mon cüa các Dài truyên thanh cap huyn. 

4. Nhóm dir an: Nhóm C. 

5. Di tuqng thii hithng cüa dij an: dài truyn thanh các huyn, thj xã, 
thành phô trên dja bàn tinh. 

6. Dia dim th1rc hin dir an: ti các dài truyn thanh các huyn, thj xâ, 
thành phô trên dja bàn tinh. 

?• Tong v6n thrc hin dir an: Vn ngân sách tinh dAu tu cho dir an 14.997 
triu dông. 

8. ThOi gian thrc hin: Näm 2022-2024. 

9. Co quan, don vj thirc hin dr an: 

SO Thông tin và Truyên thông: Là Co quan quân 1 nha nuOc v chuyên 
môn, chju trách thim phôi hqp vOi các don vj lien quan to chüc thrc hin và 
giám sat ch.t chè qua trInh triên khai thirc hin dir an. 

II. QUA TRiNH TRIEN KHAI XAY DVNG  BAO CÁO oE XUAT 
CHU TRU'iNG DAU TU' DV AN 

- Thông báo s 63/TB-UBND ngày 28/5/2020 cüa UBND tinh v kin 
kt 1un cüa Phó Chü tjch thuOng trrc UBND tinh Ha S DOng ti buôi lam vic 



Noi n/san: 
-Nhi.rtrên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KThS HDND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, TC, U&Tf; 
LixuVTVX.p4( 

TM. UY BAN NIIAN DAN 
CHU TICH 

ö Van Htrng 

vi Sâ Thông tin và Truyn thông và các ngành lien quan, theo do yêu cAu Sâ 
Thông tin và Truyên thông chü trI, phôi hcip vi các don vj lien quan nghiên 
ct'ru, xây dirng Dr an dâu tu nâng cap dài truyên thanh cap huyn giai doan 
2021-2025. 

- Ngày 07/6/2021, UBND tinh có van bàn s 22931UBND-CN ye vic 
giao nhim vi 1p báo cáo dé xuât chü truong dâu ti.r các dir an sr diing nguôn 
von NSDP trong ké hoch dâu t.r cong trung hn giai doan 2021-2025; trong do 
giao Sâ Thông tin Va Truyên thông 1p Báo cáo dé xuât chü truong dâu tu dir an 
Dâu tu cci sâ 4t chat dài truyên thanh cap huyn. 

- Ngày 18/6/2021, Si K hoach  và DAu tu t chirc Hi ngh thm djnh 
Báo cáo do xuât chü truong dâu tu dir an vâi sir tham gia cüa các don vj liOn 
quan; Sà Thông tin và Truyên thông dã hoàn thin ho so dii an theo kiOn cüa 
Hi dông thâm djnh. 

- Ngày 05/7/2021, S& K hoach vá DAu tu có Báo cáo s 3261BC-SKH-
KGVX báo cáo kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü truong dâu UI di,r an: Dâu 
tu co sä vt chat Dài truyOn thanh cap huyn trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

III. DANIH MVC  HO S KEM THEO 

1. Báo cáo d xuAt chU truong du tu dir an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü trirong dAu tu dir an 
cüa S& KO hoach và Dâu UI. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh phO duyt chU truong 
dâu tu dir an: Dâu Ui Ca S vt chat Dài truyOn thanh cap huyn trOn dja bàn tinh 
Quáng Trj (co dr tháo Nghj quyêt kern theo)./. 
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