
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRJ Dc1p-Tydo-Hinh phüc  

S&J33  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày44 tháng ' nãm 2021 

T5 TRINil 
Quyt djnh chü trtro'ng du tir dy an 

Du tir sfra ch&a, nâng cp co sr vt cht y t tuyn tinh, tuyn huyn 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cr Lust T chüc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lut sira di, b sung mt s, diu cüa Lut To chüc Chinh phü và Lut 
To chüc chinh quyên dja phuong ngày 22/11/20 19; 

Can cir Lut DAu tu cong ngày 13/6/2019; 

CAn cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; 

CAn ciLr Nghj quyt so 9?3/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thu&ng vi Quoc hi quy djnh ye các nguyen tAc, tiêu chI và djnh mire phân bô von 
dâu tu cOng nguôn ngân sách nhà nixc giai doan 202 1-2025; 

CAn cu Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cira Thu tu&ng ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Nghj quyét so 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thi.thng vit Quôc hi quy djnh ye các nguyen tAc, tiêu chI 
va djnh mirc phân bô von dâu tu cOng nguôn ngãn sách nhà nithc giai doan 2021-
2025; 

* CAn dr VAn bàn s 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tuàng ChInh phü 
ye vic di kiên ké hoach dâu tu cOng trung han  giai  doan  2021-2025; 

Can cu Chi thj s 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü v dy 
nhanh tiên d và nâng cao chat luçmg xây drng Ké hoach dâu ti.r cOng trung han  giai 
doan 2021-2025. 

CAn cü Nghj quyt s 157NQ-HDND ngày 29/4/202 1 cüa I-IDND tinh vvic 
cho ' kiên dôi vii kê hoach dâu tu cong trung hn vOn ngân sách Trung ucing hO trcl 
và von ngãn sách dja phuing giai doan 202 1-2025 cüa tinh; 

CAn cir Nghj quyt s 29/NQ-HDND ngày 12/5/2921 cüa HDND tinh ye vic 
cho kiên lan thir 2 dôi vii Kê hoch dâu tu trung han  von ngAn sách Trung twng hO 
trq và von ngân sách dja phung giai do?n 2021-2025 cüa tinh; 

UBNDtinh trInh HDND tinh quyt djnh chü truang du tu dir an Du tu sira 
chila, nâng cap co si 4t chat y tê tuyên tinh, tuyên huyn vii các ni dung chInh 
sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DI AN 

1. Ten dr an: Dâu tu sira cha, nâng cp ca si vt cht y t tuyn tinh, tuyn 
huyn. 

2. Mic tiêu du tr: Nh.m hoàn thin ca s& vt cht ngành y t, phiic vi t& cong 
tac khám va diéu trj bnh than gop phãn nãng cao sue khOe, tAng tuôi th9 và chat hrcing 
song cüa nguôi dan. Da dung hóa các loai hInh khám chüa bnh, t?o  diêu kiin cho nhân 
dan trên dja bàn tinh &rçic lira chçn các djch viii y té phü hqp vâi diêu kin và yêu câu 
cüa mInh, gop phãn giâm tãi cho các bnh vin tuyên trên. 

3. Quy mô dâu tu: 

3.1. Bênh viên m&; Hgng myc: Xáy mái Khu nhà /c9 thuat và cái tgo hành lang 
nôi bnh viên mat: 

Xây mài hang miic Khu k thut 04 tng din tIch 800m2; cAi to hành lang 
nhà câu nôi. 

3.2. Bênh vin y hQc cd truyn Va phyc hci chic nàng tinh Quáng Trj; Hgng 
myc: Xáy móiphông luyn tpphyc hôi chtc náng và cal tçzo khu nhà A: 

Xây m&i Khu luyn tp phiic hi chi'xc nãng 1 t.ng, din tIch san xây dimg 
340m2; Thay mâi h thông cua di, cCra sO tang 2, tang 3 và san mt ngoài khu nhà A. 

3.3. Bênh vién da khoa khu vrc Triéu Hal; Hang myc: Xáy dy'ng ma r5ng 
Khoa San, Nhi: 

Xây môi Khu nhà Khoa San, Nhi 2 tang, din tIch san xây dmg 1.116m2; S 
be tong, nhà câu nôi vói Khoa Ni- Khoa Duqc ô tang 1. 

3.4. Cal tgo, tha chIa Bnh vin da khoa tinh: 

Süa chüa, câi to: Nba diu tn Ni trñ - Nhâ G; Khoa San nhi - Nhà E; Khoa 
Ung birâu và Ngoti tOng hçip - Nhà F; Nhà don tiêp bnh nhân - Nhà A; Khoa Cap 
c1ru và Phc hôi chüc nAng - Nhà B; Khu nba chüc nAng - Nba C; Nba K5 thut 
nghip vii - Nba D; Nba bnh thit dài - Tam than kinh; Nhà kiêm soát nhiêm khuân 
- Nhà K; H thông Nba câu nOi; H thông thoát nrrc mi.ra, ni.r6c mat; H thông thoát 
rnthc thai. 

3.5. Trung tam Kié'm nghim thuc, m9 phdm, thyc phá'm, Hgng myc.'Cung 
cap, lap dgt h thông x& l k/il thai, h thông x& 13 nzthc thai và cái tgo mt so hgng 
myc khác: 

Cungcp, 1p dt H thng xü I' KhI thai, H thng xir 1 nuàc thai. Thay 01 
cüa di go bang cua nh%ra uPVC, tháo d Lam be tOng, thay m&i bang ccra so nhira 
upVC a tang mái; Tháo di + xây bit 02 cua sO a tang 3; Tháo dä mái tOn + h xà go 
mái Va thay mOi; Tháo dC trân thach cao a tAng 1 và thay mài; Co bO san cü, san lai 
toàn bt Nhà; Süa chita san. 

3.6. Trung tam y tl huyn Hal Lang; Hgng myc: Khu diu trj Khoa nç51 nhiêm 
khuán: 
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- Xây mâi Khu diu trj ni nhim khu.n vói din tIch: 1.1 00m2. 

- Xây mi Nba cu ni 1 tng v&i din tIch: 106m2. 

3.7. Trung tam t huyn Triu Phong, Hang myc: Xáy mái Khoa Y hpc cá 
truyên và Phyc hôi chz-c nàng: 

Xây mài Khoa Y hçc ct, truyn và Phiic hM chi'rc nàng v&i din tIch: 800m2. 

3.8. Trung tam Y te' huyçn Gb Linh; Hgng myc: Xáy mái Khoa C'á'p c&u - Hi 
thc tIch crc và Oiông dç5c và Khoa pháu thut - Gay me hôi thc (H thông phông 
mô): 

Xây mOi Khoa Cp cjru - Hi süc tIch circ và Chng dc và Khoa phu thut - 
Gay me hôi sirc (H thông phông mô) vâi din tIch: 660m2  và câu thang doe: 150m2. 

3.9. Trung tam y te' huyn Dakrông; Hgng myc. Xáy drng Nhà xét nghim và 
c/ian doán hInh ánh: 

Xây mOi Kh& nhà Xét nghim và ch.n doán hInh nh 2 tAng v&i din tIch: 
55 0m. 

3.10. Trung tam y tl huyén Cam L5; Hgng myc: Nhà vn d5ng trj lieu 01 tang: 

Xây miii Nhà 4n dng trj 1iu 1 tAng vói din tIch: 25 1m2. 

3.11. Trung tam tI thành pM Dông Ha; Hang muc: Gái tgo, tha chfra kh6i 
nhà k9 thut: 

Cái tao, sCra chtia khii nhà k5 thut 02 tAng. 

3.12. Cái tgo, tha chua Trung tam y té' thj xâ Quáng Trj: 

- Xây mdii 01 nba 2 tAng gm có các phông: cäng tin bnh nhân, kho thuc 
dông y, kho thuôc tây y vói tong din tIch xây dtjng là 116,74 m2. 

- Süa ch&a phông v sinh khu y hçc c truyn, khu diu trj ngoi trü và süa 
chCia, bô sung h thông thoát nthc thai. 

3.13. C'ái tao, tha chta Trung tam y té' huyn Hu'áng Hóa: 

Cãi tao, sCra cht'ra khM nhà A (khám chtIa bnh, khoa dtrçic, khoa cAp ciu); 
Hành lang câu nôi; Khôi nhà y tê dir phông (E); Tu&ng rào; H thông thoát nr&c thai 
và xây mãi bô sung 150 m2  hành lang câu nôi. 

4. Nhóm di,r an: Nhóm B. 

5. Di ti.rçng th1i huäng cüa dir an: Ngành y t và ngtthi dan. 

6. Dja dim thirc hin dr an: Các huyn: Triu Phong, Hãi Lang, Vinh Lirih, 
Gio Linh, Cam L, Dakrông, H.r&ng Hóa; Thj xa Quáng Trj và Thành phô Dông Ha, 
tinh Quang Tn. 

7. Tng vn thrc hin dtr an: 74.500 triu dng. 



4 

- Nguôn von: Nguônvôn ngân sách tinh can di theo tiêu chI du tt.r cho Iinh 
vrc ytê và nguôn von Xô so kin thiêt. 

8, Th?yi gian thrc hin: Näm 2023-2026. 

9. Co quan, don vj thirc hin dtr an: Sâ Y t, Ban QLDA Du tu xây dirng cac 
cong trInh dan diing và cong nghip tinh chju trách nhim phOi hgp vói các co quan 
lien quan to chirc thirc hin và giám sat chat chë qua trInh triên khai thijc hin dir an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI xAY DuNG BAO cAo BE XUAT CHU 
TRIRNG DAU TU D  AN 

Thrc hin Van ban s 419iTFg-KTTH ngày 02/4/202 1 cüa ThU tuàng Chinh 
phU ye vic dir kiên kê hoach dâu tu cong trung hn giai doan 2021-2025 và Nghj 
quyêt so 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cUa HDND tinh ye vic cho kiên lan thi'r 2 
dôi v&i Ké hoach dâu tu trung h?n  von ngán sách Trung hong h trq và von ngãn sách 
dja phuong giai do?n 2021-2025 cUa tinh; UBND tinh dã ban hãnh van bàn so 
2293/UBND-CN ngày 07/6/2021 vevic giao nhim vi 1p Báo cáo dê xuât chU 
trucYng dâu tu các dr an si'r ding nguôn von NSDP trong Kê hoach dâu tu cong trung 
han giai doan 2021-2025, trong do CO CC dir an: (1)Khu nba k5' thut và cãi tao  st'ra 
cha các khoa phOng Bnh vin mat; (2) Trung tam y tê huyn Hái Lang; Hang mic: 
Khu diêu tn Khoa ni nhiêm khuân; (3) Câi tao,  sUa chtia Bnh vin da khoa tinh; (4) 
Trung ta.m Y tê huyn Triu Phong; Hang  miic: Xây mói Khoa Y h9c cO truyên Va 
Phiic hi chüc nàng; (5) Trung tam Kiêm nghim thuôc, m5 phm, thirc phâm; Hang 
mIc: Cung cap, lap dt h thông xCr 1 khI thai và h thông xr 1 nuàc thai và si'ra chüa 
mt so hing mic phti trçl; (6) Bnh vin da khoa khu vrc Triu Hái; Hng m1ic: Xây 
dimg m& rng Khoa San, Nhi; (7) Trung tam Y tê huyn Gio Linh; Hang mic: Xây 
mâi Khoa Cap thu - Hôi sCrc tIch circ và ChOng dc và Khoa phâu thut - Gay me hôi 
sUc (H thông phOng mô); (8) Bnh vin y hçc cô truyên Va phc hôi chtrc nãng tinh 
Quãng Trj; Hng miic: Xây mói phông luyn tp phiic hôi chrc nang và câi tao  khu 
nba A; (9) Câi tao,  náng cap Trung tam y te huyn Hu&ng Hóa; (10) Trung tam Y tê 
thãnh phO Dông Ha; Hang mvc:  Cái  tao,  sUa chra khOi nhâ k5 thut; (11) Trung tam Y 
tê huyn Dakrông; Hng miic: Xây dmg Nba xét nghim và chãn doán hInh ánh; (12) 
Trung tam y tê huyn Cam L; Hang  mI1c: Nba van dng tn 1iu 01 tang; (13) Câi tao, 
sUa chüa Trung tam y tê thj xã Quâng Tn. 

Qua tnmnh 1p, th.m djnh báo cáo d xuAt chU tnxong du tu, d dam bão thirc 
hin theo dUng tinh th chi dao  cUa ThU tung ChInh phU tai Chi thj so 1 3/CT-TTg 
ngày 23/5/2021 và B Kê hoch yà Dau tu tai  Van ban so 3661/BKHDT-TH ngày 
14/6/202 1, tren co s& kiên thông nhât cüa Hi dông thâm djnh tai  cuc hçp ngày 21-
22/6/2021 và d xuât cUa So Y tê, SO Kê hoch và Dâu tu, UBND tinh tnmnh HDND 
tinh thng nhât ghép 13 dir an nêu trén thành dt an: Dâu tu sUa chüa, nâng cap co sO 
vt chat y tê tuyên tinh, tuyên huyn, dông thOi d nghj phé duyt Báo cáo dé xuât chU 
truong dâu tu dr an theo các ni dung nêu tai  miic I cUa TO trInh nay. 
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III. DANH MVC  HO S% KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü trwing du tu dr an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xuAt chü truang dâu tu dr an cüa S& 
Kê hoach và Dâu tu. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quy& djnh phé duyt chü trucing dâu tu 
dir an: Dãu tu sàa chUa, nâng cp ca so 4t chat y tê tuyên tinh, tuyên huyn (co dy' 
tháo Nghj quyêt kern theo)./. 

Noi nil In: 
- Nhis trn; 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, Y t; 
- BQLDA DTXD DDCN tinh; 
-LiruVT,VX. 

Vö Van Htrng 



HQI BONG NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hinh phóc 

      

S: INQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGH! QUVET 
Phê duyt chü trtro'ng du tu dr an 

Bu tir süa chü'a, nAng cp co sO vt chat y t tuyn tinh, tuyn huyn 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, K'c HQP THU' 4 

Can cz-Lut Td ch&c chInh quyn djaphtroig ngày 19/6/2015; 

Can th Luçt tha ddi, bd sung mç3t so' diu cüa Lut To' chic ChInh phi và 
Luat TI chik chInh quyn djaphwoi'zg ngày 22/11/2019, 

Can cz Lut DIu tu" cOng ngày 13/6/2019; 

Can ct Nghj djnh so' 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cia C'hInh phü quy 
djnh chi tié't thi hành m3t so' diu cza Lu2t Dáu tie cOng, 

Can cz.- Nghj quylt so' 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa eiy ban 
Thu'àng vy Qudc h5i quy djnh v các nguyen to'c, tiêu chI và djnh mzc phân bo' 
vo'n ddu tie cOng ngudn ngán sách nhà nzthc giai doQn 202 1-2025; 

C'ãn c& Quyé't djnh so' 26/2020/QD-77'g ngày 14/9/2020 cza Thz tzeó'ng 
GhInh phi quy djnh chi tilt thi hành m3t so' diu cia Nghj quylt so' 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thu'&ng vy Quoc h5i quy 

djnh v các nguyen tc, tiêu chI và djnh m&c phân bo' vo'n ddu tu' cOng ngudn 

ngán sách nhà nwó'c giai dogn 2021-2025; 

án cz Van ban so' 419/77'g-KITH ngày 02/4/2021 cza Tht tw&ng ChInh 
phz v viçc die kiln id hoQch ddu tie cOng trung hgn giai dogn 2021-2025; 

Can ci Chi thj so' 13/CT-T7"g ngày 23/5/202 1 cza Thz tieO'ng ChInh pith v 
dá'y nhanh tiln d5 và náng cao chIt hecmg xây dyng KI hogch ddu tie cOng trung 
hçzn giai doan 2021-2025; 

Can c& Nghj quyê't so' 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v 

viéc cho kiln bIn thz- 2 do'i vOl KI hogch ddu tie trung hgn von ngán sách 
Trung wang ho trcr và vdn ngOn sách d(a phucrng giai dogn 202 1-2025 cza tinh,' 

Xét TO trinh so' /TTr-UBND ngày /8/2021 cüa Uy ban nhán dan 
tinh v vic phê duyt chñ tru'ong ddu tie dy an: DIu tie tha chiia, náng cá'p co 
sO' vt chdty tl tuyln tinh, tuyln huyn. 
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QUYET NGH!: 

J3iu 1. Phê duyt chü trirong du tu dir an Du tt.r sra chIra, nâng cp Co sâ 
4t chit y t tuyn tinh, tuyn huyn vii các ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Du ti.r sCra chta, nãng cp Co si vt chAt y t tuyn tinh, 
tuyn huyn. 

2. Miic tiêu dAu tu: Nhâm hoàn thin co sâ 4t chAt ngành y t& phiic vii t& 
cong tác khám và diu tn bnh than gop phAn nãng cao sirc khOe, tAng tui th9 và 
chAt krçrng sng cüa nguJi dan. Da dng boa các loai hInh khám chCa bnh, t?o 
diu kiin  cho nhân dan trên dja bàn tinh duqc hra chçn các djch vi y t phü hçip 
v&i diu kin và yêu cAu cüa mInh, gop phAn giâm tâi cho các bnh vin tuyn trén. 

3. Quy mO dAu tu: 

3.1. Bnh vin má't; Hgng myc: Xáy mài Khu nhà kjY thut và cái 4w hành 
lang nó'i bçnh vin mat: 

Xây môi hang miic Khu k thut 04 tAng din tIch 800m2; cãi tao  hành lang 
nba cAn ni. 

3.2. Bnh vin y hQc cá truyn và phyc h31 chzc náng tinh Quáng Trj; 
Hgng myc: Xáy móiphông luyn tpphyc hi cht-c náng và cái tao khu nhà A. 

Xây môi Khu 1uyn tp phc hi chüc näng 1 tAng, din tIch san xây dimg 
340m2; Thay m&i h thing cCra di, cCra s tAng 2, tAng 3 và son mt ngoài khu nhà A. 

3.3. Bênh vin da khoa khu vu-c Triéu Hái; Hgng myc: Xáy dyng ma rông 
Khoa San, Nhi: 

Xây mâi Khu nhà Khoa San, Nhi 2 tAng, din tIch san xây dirng 1.116m2; 
San be tong, nhà cAu ni v&i Khoa Ni- Khoa Dirçic a tAng 1. 

3.4. C!ái  tgo, tha chi7-a Bnh vin da khoa tinh: 

Si:ra cha, câi tao:  Nhà diu trj Ni tr - Nhà G; Khoa San nhi - Nhà E; 
Khoa Ung buau và Ngoi tng hçp - Nhà F; Nhà don tiêp bnh nhân - Nhà A; 
Khoa CAp cru và Phiic hi chirc nAng - Nhà B; Khu nhà chüc nAng - Nba C; 
Nba K5 thut nghip vi - Nba D; Nhà bnh thit dói - Tam thAn kinh; Nba kim 
soát nhiêm khuân - Nba K; H thng Nhà cAu ni; H thng thoát nithc mua, 
ni.róc mat; H thing thoát nwic thai. 

3.5. Trung tam Kim nghim thuó'c, mjphdm, thyvpham; Hqng myc: Cung 
cá'p, 1p dt h thang th l k/il thai, h thong xzr l nzthc thai và cal tgo m5t so 

hgng myc khác: 

Cung cAp, lAp dt He thng xü l KhI thai, H thng xa l' nuâc thai. Thay 
01 cira di g bAng cCra nhira uPVC, tháo dc Lam be tong, thay mOi bAng ci'ra s 
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nhra upVC a tang mái; Tháo d + xây bit 02 cra s ?i tng 3; Tháo d mái ton + 
h xà g mái và thay mOi; Tháo di trn thch cao & tAng 1 và thay m&i; Cto bó 
san cü, san 1i toàn b Nhà; S&a chira san. 

3.6. Trung tam y té' huyn Hái Làng, I-fang myc: Khu diu frj Khoa nç5i 
nhilm khudn: 

- Xây m&i Khu diu trj ni nhim khuAn vói din tIch: 1.100m2. 

- Xây mâi Nba cAu ni 1 tAng vói din tich: 106m2. 

3.7. Trung tam tl huyn Triu Phong, Hgng myc: Xáy mói Khoa Y hQc 
c truyn và Phyc hi ch&c náng: 

Xây mâi Khoa Y h9c c truyn và Phiic hi chüc nãng vOi din tich: 
800m2. 

3.8. Trung tam ti huyn Gio Linh, Hang myc: Xây mó'i Khoa Cá'p czu - 
Hi thc tIch crc và Chng d5c và Khoa phJu thuqt - Gay me hi s&c (Hç1  tMng 
phông m4): 

Xây n-iâi Khoa CAp ciru - Hi src tIch circ và Chng dc và Khoa phu 
thut - Gay me hi süc (H th6ng phOng m) vâi din tIch: 660m2  và cAu thang 
dc: 150m2. 

3.9. Trung tam y tl huyn Dakrông; Hçmg myc: Xdy dyng Nhà xét nghim 
và chdn doán hInh ánh: 

Xây môi KhM nhà Xét nghim và chAn doán hInh ânh 2 tAng v&i din tIch: 
550m2. 

3.10. Trung tam y tl huyn Cam L5, Hang myc: Nhà van  dng trj lieu 01 
tang: 

Xây mói Nhà 4n dng trj 1iu 1 tAng v&i din tIch: 25 1m2. 

3.11. Trung tam t thânh pM Dóng Hà, Hgng myc: Cvái  tçzo, tha chiba 
khoi nhà k9 thuct: 

Cái tao, s&a chta khi nhà k5' thut 02 tAng. 

3.12. Cal tgo, s&a chia Trung tam y té' thj xâ Quáng Trj: 

- Xây môi 01 nba 2 tAng gm có các phOng: cäng tin bnh nhân, kho thu& 
dông y, kho thuc tây y vâi tng din tIch xây drng là 116,74 m2. 

- Süa chfta phông v sinh khu y hçc c truyn, khu diu trj ngoi trü và si'ra 
cha, b sung h thng thoát nithc thai. 

3.13. Cái tgo, tha chI'a Trung tam y ti huyn Hu'óng Hóa: 
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Cãi tao,  süa chta khi nhà A (khám cha bnh, khoa drçic, khoa cp ci1ru); 
Hành lang cu ni; KMi nhà y t dr phông (E); Tuing rào; H thng thoát nuâc 

thai và xây mâi b sung 150 m2  hânh lang cu ni. 

4.Nhómdrán:NhómB. 

5. Tng müc du tu dir an: 74.500 triu dng (Bcng chI: Bay mutri bón LUJ>, 
nàm tram triu dng chän). 

5. Ca cu ngun van: Ngun vn ngân sách tinh can di theo tiêu chI d&u 
tt.r cho lTnh virc y th và ngun vn X s kin thit. 

6. Dja dim thrc hin di,r an: Các huyn: Triu Phong, Hâi Lang, VTnh 
Linh, Gio Linh, Cam L, Dakrông, Huàng Hóa; Thj xã Quãng Trj và Thành ph 
Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

7. Thôi gian, tin d thirc hin dir an: îü näm 2023-2026. 

Diu 2. T cht'rc thirc hiên 

1. Giao TiJy ban nhân dan tinh th chüc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thithng trrc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi ding nhân dan, các 
T dai  biu Hi dng nhân dan và dai  biu Hi dng nhán dan tinh phM hçTp vói 

Ban Thuing trirc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 

Nghj quyt. 

Nghj quy& nay dã ducc Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj, Khóa VIII, K' 
hçp thr 4 thông qua ngày tháng näm 2021, Co hiu hrc k tü ngày thông 
qua.!. 

Noin1iIn: 
- 1TFU, TT HDND, UBND, UBM1TQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các So: KI-IDT, IC, Y t, KBNN tinh; 
- Ltru VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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