
UY BAN NHAN DAN CØNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

So:h4  /TTr-UBND Quáng Trj,.  ngày4J  tháng näm 2021 

TO TRINH 
Quyt dnh chü trirong du ttr dir an: 

Cal to, nãng cap try so lam vic S& Ngoi vy 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Can eir Lust  T chrc chInh quyn dja phucing ngây 19/6/20,15; Lut sCra 
dôi, bô sung mt so diêu cUa Lut To chirc ChInh phü và Lust  To chirc chInh 
quyên dja phi.rcmg ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut Dâu ti.r cong ngày 13/6/20 19; 

Can ci:r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/202 0 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cOa Lut Dâu tir cOng; 

Can cr Cong van so 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cOa Thu tuOng 
ChInh phU ye dir kiên kê hoach  dâu tu cOng trung han  giai doan 2021 - 2025; 

Can ctr Nghj quyt s 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v 
vic cho kiên lan thir 2 dôi vOi kê hoach dâu tu cong trung han  vOn ngân sách 
Trung rong ho trç vâ ngân sách dja phi.rcrng giai doan 2021-2025 cUa tinh; 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chO truong 
dâu tu dr an Câi tao,  nâng cap trii sâ lam vic SO Ngoi vii vOi các ni dung 
chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DIJ' AN 

1. Ten dis an: Cãi tao, nãng c.p tr sO lam vic SO Ngoai vii. 

2. Co quan 1p báo cáo d xut chCi trirong dâu tir: SO Ngoi vi. 

3. DM tuçng thii hithng dir an: can b cong chirc SO Ngoi viii. 

4. Dja diem thirc hin: 20 Lê Di Hãnh, thành phô Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

5. Tong vn thçrc hin dr an: 

- Nguôn vn diu tu: vn ngân sách dja phirong can dë,i theo tiêu chI. 

- Mi:rc v6n du ti.r: 2.500.000.000 dng (Hai t näm tram triu dong). 

6. ThOi gian tin d thrc hin: 2022-2023 

7. Co quan, don vj thrc hin dir an: SO Ngoai v1j. 

8. Mc tiêu du ti.r: dtu tu, cãi tto, sCra chca các hng mic cOng trInh 
nhäm cãi thin môi trirOng lam vic cho can b cong nhân viên chirc co quan, 
kéo dài tuôi th9 cong trInh và to ra mt tong the kiên trüc hài hoà, phO hçp vOi 
cãnh quan kiên true chung cüa khu virc. 
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9. Quy mô dtu tu: 

* Nhà lam vic 4 tang: 
- Cãi tao, nâng cp cira di các phOng lam vic, thay mOi toàn b ccra s 

mt tiên và vách kInh 2 mt ben. 
- Cái tao h thng cp nuOc, din chiu sang, trn các phOng, rem cira, 

diêu hôa. 
- Cái tao, nâng cp phOng hti tru&ng tAng 3. 

- Câi tao, nâng cAp tAng 4 lam kho liru tr. 

- Cãi tao sânh don, cAu thang. 

- Câi tao, nâng cAp khu v sinh 3 tang. 

* Cãi tao, nâng cAp cong trInh phv tr: 

- San vu&n, thiêt bj chiu sang san vu&n, cay xanh. 

- Nhà xem nhân viên, gara ô to, nhà trirc báo v. 

- H thng thoát nuóc mt san vi.thn, h thông báo cháy, chra cháy... 

10. NhOm du an: Nhóm C. 

11. HInh thirc dâu tu: Dâu tu cong. 

12. Ngành, linh vrc, chuang trInh si:r dung ngun v6n: Quân 1' nhà nithc. 

II. QUA TRiNH TRIEN KilAI XAY DING BAO CÁO BE XUAT 
CHU TRU'ONG DAU TU' D1J' AN 

Ngày 11/11/2020, UBND tinh có van ban s 5166/UBND-CN ye vic 
giao thâm dlnh nguôn vOn và to chüc thâm djnh Báo cáo dê xuât chO truang dâu 
tu các dir an dir kiên khôi cong mfi trong ké hoach nãm 2021 và giai doan 2021- 
2025. 

Ngày 07/6/2021, UBND tinh CO van ban s6 2293/UBND-CN v vic giao 

nhim vii l.p  báo cáo dê xuât chü truang dâu tu dr an; theo do dã giao S& Ngoi 
vii l.p báo cáo dê xuât chü truang dâu tu dir an Cái tao, nâng cap tni sâ lam vic 
S& Ngoi vi,j. 

Ngày 28/6/2021, So Ngoi vii có Th trInh s 639/TTr-SNgV v vic thAm 
djnh Báo cáo dé xut chü trung dAu tu dir an Câi tao, nâng cap tri1 sO lam vic 
SO Ngoi vi. 

Ngày 0 1/7/2021, S&K hoach và DAu tix CO van ban s 1354/SKH-TH v 
vic dé nghj tham gia kiên thâm djnh chO truang dâu tu dr an gcri các SO, ban 
ngành lien quan. 

Trên c sO kin tham gia thâm djnhbáo cáo d At chü truong dAu tu 
cüa các SO, nganh, cii the: Uy ban Mt trtn to quOc Vit Nam tinh Quãng Trj tai 
van ban so 851/MTI'Q-BTT ngây 6/7/2021, SO Tai chInh tai van ban so 
2263/STC-TCDT ngày 05/7/202 1, SO Xây drng tai  van bàn so i 197/SXD-
QHKT ngày 14/7/2021; Sa Kê hoch và Dãu tu dã dé nghj SO Ngoi vi c.p nh.t, 
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chinh sra báo cáo d xu.t chü truo'ng du tu theo kin tham gia cüa các SO, 
ngành. 

SO Ngoi v dâ tip thu và hoàn chinh h s trInh thm djnh tuân thu theo 
dung quy djnh cUa pháp 1ut ye dâu tu cong t?i TO trInh so 733/TTr-SNgV ngáy 

21/7/2021. 

Ngày 28/7/2021, SO K hoach và Du tucó Báo cáo s 365/BC-SKH-TH 
kêt qua thâm djnh báo cáo dê xuât chU truong dâu tu dir an Cãi to, nâng cap trI1 
sO lam vic SO Ngoi vii theo dung các ni dung quy djnh. 

III. DANH MIJC HO SJ KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü truang dAu tu dir an 

2. Báo cáo kt qua thm djnh Báo cáo d xuât chü trucrng Mu tu dir an. 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh phê 
duyt chü trung dâu tu dçr an Cãi tao, nâng cap trti sO lam vic SO Ngoi v./. 

TM. U'c BAN NHAN DAN 

CHU T!CH 

Vö Van Hu'ng 

No'! n/ian: 

- Nhis trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KThS HDND tinh; 
- Các Sâ: NgV, KHDT; , 
-Li.ruVT,TH,DN.,tfi 



HQI BONG NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

S& INQ-HDND 

(Dir tháo) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - I-Iinh phñc 

QuOng Tr/, ngày tháng nàm 2021 

NGH! QUYET 
V chü trtro'ng du tu' dy an: 

Cãi tao, nâng cp try s& lam vic SO Ngoi vy 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP TH(J' 4 

C'ãn c&Luát Td chá'c chInh quyn djaphu'cxng ngày 19/6/2015; 

Can cii' Lut tha ddi, bd sung m5t sd diu cza Lut i'd chzc GzInh phi và 
Lu2t TO ch&c chInh quyên dja phirong ngày 22/11/2019; 

C'àn c& Luçt Dá'u tu cOng ngày 13/6/2019, 

('an ci Nghj djnh so' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh phü quy 
djnh chi net thi hành m5t sO diéu ciba Lut Dáu tu cOng; 

Can c& Van bàn so 419/7Tg-KTTH ngày 02/4/202 1 cüa Thi ttráng C'hInh 
phi ye d kién ke hogch dáu tu cOng trung hcin giai dogn 2021 — 2025; 

Xét Ta trInh sO /TTr-UBND ngày / /202 1 cia Uy ban nhán dan 
tinh ye quyêt djnh chi tru'o'ng ddu tir dw an C"ái tgo, náng cap try sO' lam vic SO' 
Ngogi vy. 

QUYET NC H!: 

Diu 1. Phê duyt chü triro'ng du tir dy' an Cal t,o, nãng cp try s& 
lam vic So' Ngoi vy 

1. Miic tiêu du tu: cãi to, sCra chra các hang m1Ic cong trInh nh&m cãi 
thin môi trl.rxng lam vic cho can b cong nhân viën chirc c quan, kéo dài tuôi 
th9 cong trinh và tto ra mt tOng the kiên true hài hoà, phü hçp vOi cãnh quan 
kiên trOc chung cüa khu virc. 

2. Quy mô dâu tii: 

* Nhà lam vic 4 tAng: 

- Cãi tao, nâng cp cira di các phông lam vic, thay mOi toAn b cra so 
mt tiên và vách kInh 2 mat ben. 

- Cãi to h thong cAp nithc, din chiu sang, trAn cAc phbng, rem cira, 
diêu hôa. 

- Cãi tao, nâng cp phông hi tnrarng thng 3. 
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- Cái tao,  nâng cap tang 4 1am kho km tr. 

- Cãi tao  sânh don, cu thang. 

- Cãi tao,  nâng cp khu v sinh 3 tng. 

* Cái tao,  nâng d.p cong trInh ph trq: 

- San vthn, thit bj chiu sang san yuan, cay xanh. 

- Nba xem nhân viên, gara ô to, nhà trirc bão v. 

- H thng thoát nuóc mt san vun, h thng báo cháy, chira cháy... 

3. Nhóm dir an: Nhóm C. 

4. Tng müc du tis dir an: 2.500.000.000 dng (Hal tj) nám tram triu 
dóng); 

5. Nguôn vn du tu: vn ngân sách dja phuang can di theo tiêu chI. 

6. Dja diem thirc hin dir an: 20 Lé Di Hành, thành ph Dông Ha, tinh 
Quãng Trj 

7. Thri gian, tin d thirc hin dir an: 2022-2023 

8. Ngành, linh virc, chucmg trInh s1r diing ngun vn: Quãn 1 nhà nu&c. 

Diu 2. To chá'c thirc hiên 

1. Giao US'  ban nhân dan tinh t chirc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thu&ng trirc Hi dông nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, 
To di biêu Hi dông nhãn dan tinh, dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hcp 
vi Ban ThuOng trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay ducc Hi dng nhân dan tinh Quàng trj, Khóa VIII, KS' 
hçp thr 4 thông qua ngày . . .tháng . . .nãm 2021 và có hiu 1irc kê t& ngày thông 
qua.!. 

No'i n/:n: 
-NhuDiêu3; 
-TTTinh üy(dê báo cáo); 
- Các Ban HOND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
• Các Sà: KHDT, Tài chInh; 
- Ltru VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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