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QUVET IMNH A A A A A A A A Ve vlçc phe duyçt dieu chinh Du an dan tir xay dirng cong 
trInh: Rà phá born, mIn, 4t no phc vy tái djnh dr huyn Hãi 

Lang và huyn Triu Phong thuc Khu kinh t Bong Narn 
Quãng Tr!. 

U( BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

can c&Lut To' ch&c ChInh quyn diaphirung ngày 19/6/2015; 

Can ce Lut Xáy drng so' 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014,• 
Can cii' Nghf dfnh so' 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cia ChInh pith v 

vic quán l dc an ddu tu xáy dnig, Nghj djnh so' 46/2015/ND-CP ngày 
12/5/2015 v quán lj chdr hrig và báo trI cong trInh xáy dyng, Nghj dfnh 

so' 

32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 v quán l.  chi phi do'u tlrxáy drng, 
Can c& Thông tw so' 195/2019/TT-BQP ngày 2 7/12/2019 cla B5 Quó'c 

phông Quy dfnh chi tio't rnç5t so' diu vâ bin pháp thi hành Nghf djnh so' 
]8/2019/ND-CP ngày 01/02/2019 cia Chmnh phz v vic quán lj thtc hin hogt 
dóng kho'cphyc hçu qua born rnIn, vat no' sau chiln tranh, 

Can ce Nghf quylt so' 01/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 cja HDND tinh v 
phê duyt diu chinh chi trwcrng dr an: Rà phá born rnIn, vat no' phyc vy tái djnh 
cu huyn Hái Lang và huyn Triu Phong thu5c K/iu kin/i to' DOng Narn Quáng 
Trj; 

Can ct Quyo't dfnh so' 2258/QD-UBND ngày 18/08/2017 cia UBND tinh 
phé duyt Báo cáo nghiên cth. k/ia thi ddu tu xdy dy'ng dt an rà phá born rnIn, 
vçt no' Dir an: Rà phá born mIn, v2t no' phyc vy tái dfnh cit huyn Hái Lang và 
huyên Triu Phoizg thuç5c Khu kinh té' DOng Narn Quáng Ti-f; 

Theo d nghf cia Giárn do'c Sà Ké' ho?ch và Dcu tit tqi Ta trInh so' 53/IT,--
SKI-I-TD ngày 14/5/2020 và Trir&ng Ban Quán lj Khu kin/i to' tinh tgi Ta trInh 
so' 49/TTr-KKT ngày 2 8/4/2020. 

QUYET DINH: 

Biu 1. Phê duyêt diu chinh dir an du tu xây dmg cong trInh: Rà phá 
born, mIn, v.t n phuc vii tái djnh cr huyn Hái Lang và huyn Triu Phong 
thuc Khu kinh t Dông Nam Quãng Trj vâi các ni dung chii yu sau: 

1. Ten dty n: Râ phá born, mIn, vt n phic vi tái djnh cu huyn Hãi 



Lang và huyn Triu Phong thuc Khu kinh t Dông Nam Quáng Tn. 

2. DIa  dim xây dyng: Huyên Hái L.ng và huyn Triu Phong, tinh 
Quàng Trj. 

3. f)orn vi tLr vn lap diu chinh dir an: LI doàn 239 thuôc Bô Tu lênh 
Cong binh. 

A. A 4. N9i dung, quy mo dau tir: 

4.1. Quy mô: Tng din tIch rà phá born mIn, vt n 722ha, trong do: 

- Huyn Hái LAng 497ha, bao gm: Khu tái dnh cr xa Hãi An 1 70ha; khu 
tái djnh cu phIa Tây xA Hái Khê, xA HAi Ducmg 1 83ha; Duthng vào khu tái djnh 
cix 22ha; khu tái djnh cix phIa Nam xA Hái Khê (khu cong nhán và chuyên gia) 
122ha. 

- Huyn Triu Phong 225ha, bao gm: Khu tái djnh cix xA Triu LAng 
30ha; khu dan cix Narn CCra Vit (khu dO thj) 1 55,32ha; Khu dan cix xA Triu 
Van, Triu Trach 39,68ha. 

4.2. D3 sâu ràphd: 5m tInh tuir mt dt tlr nhiên. 

5. Tng mIre du tu sau diu chinh: 49.847.000.000 (Ing (Ban muc1i 
chin , tam tram bn mu'cri bOy nghIn dng), cii th nhu sau: 

Don vi tInh: Dn2 Viêt Nam 
TT Hing mujc 

chi phi 
Tong mire du 

tir theo QD 
2258/QD-UBND 
ngày 18/8/2017 

Tng mire du 
tir diu chinh 

Chênh lch 

1 Chi phi xây 1p 34.068.681.000 33.489.155.000 -579.526.000 

2 Chi phi khác 3.954.311.000 2.948.190.000 -1.006.121.000 

3 Chi phi dir phOng 11.824.008.000 13.409.655.000 1.585.647.000 

Tong cong 49.847.000.000 49.847.000.000 0 
* COc nói dung khOc khOng diu chinh thz!c hin theo Quye't djnh sO' 

2258/QD-UBND ngOy 18/8/2017cza UBND tinh. 

6. Ngun vn du tir: 

- Vein ngân sách Trung ixong h trçr theo chucing trInh miic tiêu Quc phOng 
- An ninh trên dja bàn tr9ng dim là 34.275 triu dng; 

- Vn di,r phOng ngân sách Trung ucmg nAm 2016 là 15.000 tniu dông 
(theo Quye't djnh s 1146/QD-TTg ngOy 08/8/2017 cza Thi tithng CJiInhp/n); 

- Vn thuc các d1i an ODA, NGO vâ các ngun vn hcip pháp khác là 572 
tniu dng. 

7. Thôi gian thire hin dir an: NArn 2017 - 2020. 



TM. U'( BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH<*. 
PHO CHU T!CH 

- A a Sy Dong 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Iirc k tir ngây k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: K hoach  và Du ttx, Tài 
chInh, Ngoi vii, Chi huy trlxâng Bô Chi buy Quân sir tinh, Truing Ban Quân 1 
Khu kinh t tinh, Giám dc Kho bac Nba ni.râc tinh, Chü tjch UBND các huyn: 
Hâi Lang, Triu Phong và ThU truàng các Sâ, ban, ngãnh lien quan chju trách 
nhim thi hânh Quyt djnh  nay.// 

Nol nh(In: 
- Nhis Diêu 2; 
- Ltru: VT, CN. 
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