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QUYET D!NH 
V vic cho Sr K hoich và Du tur trng vn Qu5 Phát trin dt tinh 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRJ 
Can ci Lu2t T chjc chIn/i quyn dja phitong ngày 19/6/2015; 
Can ci Lut Ngán sách nhà nu'àc so 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 
Can c'Lu4tDát  daisO 45/2013/QHJ3 ngày 29/11/2013; 
Cán th Quyêt d/nh sO 40/2010/QFJ-TTg ngày 12 tháng 5 nan? 2010 cüa Thu tu'O'ng 

ChInhphi ye vic ban hânh Quy chê mdu ye quán l, th dyng Qu9phát triên dát, 
C'án cz Quyêt d/nh sO 1871/QD-UBND ngày 10/7/2017 cüa UBND tinh ye 

viéc ban hành diêu lé ye to char, hoqt d5ng và quy ché quán l, th dyng Qu9 phát 
triên dat tinh Quáng Trj 

Can th Quyêt djnh sO 1710/QD-UBND ngày 30/6/2020 caa UBND tinh ye 
vic phê duyt kê hogch tgm ang Qu9 Phát triên dat tin/i nàm 2020; 

Xét dé nghj cia H5i dOng Quán lj Quy Phát triên dat tinh tgi Ta trInh sO 
I 1/TTr-HDQLQ ngày 14/7/2020,, 

QUYET NNH: 
Diu 1. Cho S K hoach và Du tu üng vn Qu Phát trin dt tinh, S6 tin: 

11.553.000.000 d6ng (Mw&i môt , nàm tram nàm mu'o'i ba triêu dOng) dê chi ira 
kinh phi bôi thu?ng, giái phóng mt bang thirc hin dir an: Câu kêt nôi khu do thj 
Bäc sOng Hiêu v&i trung tam thành phO Dông Ha thuc dr an Phát triên các dO thi 
d9c hành lang tiêu vCing song Me Kong (GMS). 

Diu 2. Qu5 Phát trin dt tinh thirc hin k hçp dông rng von theo quy djnh ti 
Quyêt djnh so 3263/QD-UBND ngày 24/11/2017 cüa UBND tinh và thu hôi von theo 
th&i gian quy djnh tti Quyêt djnh so 1710/QD-UBND ngày 3 0/6/2020 cüa UBND tinh 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k trngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dOe các So: Tâi chinh, Kê hoach  và 

Dâu tu; Tài nguyen và Môi truOng; Chü tjch Hi dông Quán 1 Qu5 Pháttriên dat 
tinh, Giám doe Kho bac  Nba nuOc Quãng Trj, Giám doe Qu5 Phát triên dat tinh vã 
Giám dOc dr an Phát triên các do thj d9c hành lang tiêu vüng song Mêkông GMS 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./ 

Noi nhân: 
- Nhix diêu 3; 
- Ltru: VT, TM. 
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