
CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Dc1p-Tirdo-Hinh phüc 

Quáng Trj, ngày - tháng 7 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic cho S& K hoch và Du tir áng vn Qu5 Phát trin dt tinh 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TR! 
Can cii Luát Td chiic chInh quyn djaphtrong ngày 19/6/2015, 
Can cii Lut Ngán sách nhà ntthc so 83/2015/QHI3 ngày 25/6/2015, 
Can cii Luát DOt dai sO 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, 
COn cii Quyét djnh sO 40/2010/QD-7Tg ngày 12 thOng 5 nOrn 2010 cza Thi't tzróng 

ChInh p/ni ye vic ban hOnh Quy chê mOu ye quàn l, sii dyng Qu9phOt triên dOt, 
COn cii Quyêt d/nh sO 1871/QD-UBND ngày 10/7/2017 cüa UBND tinh ye 

viêc ban hành diéu lé ye tO chiic, hogt d5ng vO quy chê quOn l, szi dyng Qu9 phOt 
triên dOt tinh QuOng Trj;  

COn cii Quylt d/nh s 1591/QD-UBND ngày 23/6/2020 cia UBND tinh v 
vic phê duyt ké hogch tgm iing Qu5Y PhOt triên dat tinh nOm 2020, 

Xét d nghj cza Hç5i c1ng QuOn l3 Qu9 PhOt trien ddt tlnh tgi Ta trInh sd 
12/TTr-HDQLQ ngày 14/7/2020, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cho Sâ K hoch và Du tung vn Qu Phát triên dt tinh, s tin: 

28.000.000.000 dng (Hai mu-o'i tam t dOng,) dê chi trá kinh phi bôi thuông, giãi 
phóng mt bang thirc hin dir an Phát triên các do thj dcc hành lang tiêu vüng sOng 
Me Kong (GMS). 

Diu 2. Qu9 Phát trin dat tinh thrc hin k hqp dng mg vn theo quy djnh ti 
Quyêt djnh so 32631QD-UBND ngày 24/11/20 17 cüa UBND tinh và thu hôi von theo 
thôi gian quy dinh tai Quyet djnh so 159 1/QD-UBND ngãy 23/6/2020 cüa TJBND tinh 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tirngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe cac Sâ: Tài chInh, Ké hoch và 

Dâu tu; Tài nguyen và Môi trix?Yng; Chü tjch Hi dong Quàn 1' Qu Pháttriên dat 
tinh, Giám dOe Kho bac  Nba nuOc Quãng Trj, Giám dôc Qu5 Phát triên dat tinh và 
Giám dôc dir an Phát triên các do thi dcc hành lang tiéu vüng song Mêkông GMS 
chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh này./., 

Noi nhân: 
- Nhu diêu 3; 
-Luu:VT,TM. 

TM. U'' BAN NHAN DAN 
CHU T!CH  " 

 

Vö Van Hirng 

U' BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

S:  cj25  /QD-UBND 
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