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Sô:933  /QD-UBND Quáng Tn, ngay tháng 4 nàm 2020 

QUYET DJNH 
A A A * A a A Ve vice phe duyçt dieu chinh, phan ky dau tir dy an: 

Dwrng giao thông ni Quc h 9 den khu ch bin thüy san Cira Vit 
và các xã vüng Bong Gio Linh, huyn Gio Linh 

U' BAN NHAN DAN TtNH QUANG TR! 

Can cir Lust th chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15; 

Can cCr Luât iMu tis cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can ci'r Quyt djnh si 1906/QD-UBND ngày 12/812016 cüa UBND tinh 
Quãng Trj v vic phê duyt dr an du tir xây drng cOng trInh: Du&ng giao 
thông ni Quc 1 9 dn khu ch bin thüy san Ci:ra Vit và các xã v11ng Dông 
Gio Linh, huyn Gio Linh; 

Can c1r hirrng dn cüa Bô K ho?ch và Du ttr ti các Van ban: S 
8472/BKHDT-TH ngày 13/11/20 19 ye dir kiên b6 trI k hoch dâu tis von ngân 
sách Trung i.wng näm 2020 cho các dir an dir kin sr diing dir phOng chung k 
hoch du tlx cong trung hn giai doan 2016 - 2020; S 2017/BKHDT-KTDpLI 
ngây 27/3/2020 v hu&ng dn và don d& hoãn thin thu t11c du tu theo quy 
dinh d6i vi các dir an d nghj diu chinh, b sung k hoch du til cong trung 
hn ngun NSTW giai don 2016 - 2020; 

Xét d nghj cüa Giám d& Sà K hoich và Du tu tti Ta trInh s 32/TTr-
SKI-I-KIN ngày 6/4/2020 và UBND huyn Gio Linh tai Th trInh s 43/TTr-
UBND ngày 03/4/2020, 

QUYET BINH: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh, phân k' du tu dir an: DuOng giao thông 
ni Quc I 9 dn khu ch bin thüy san Ci.ira Vit và các xã vüng Dông Gio 
Linh, huyên Gio Linh vói các ni dung chü yu sau: 

1. Quy mô du tir: 

Gi& nguyen quy mô và tiêu chun k thut dã dxçc UBND tinh Quãng Tr 
phê duyt tai Quyt djnh s 190 6/QD-UBND ngày 12/8/2016 vài tng chiu dài 
các tuyn 7.549,86m, gm 5 tuyn: Tuyn dthng giao thông nM Qu& 1 9 dn 
khu ch bin thüy san n& v&i dtthng DHO8 dài 3.355,75m; Tuyn Ni dài 
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528,48m, Tuyn N2 dài l.969,llm; Tuyn D3 dãi 1.170m và Tuyn N4 dài 
526,52m; trong do: 

- Quy mô du ti.r nãm 2020: Xây drng tuyn ni Qu& 1 9 vôi &ring 
DH.08 dài 824,84m (1)2 trInh tr Km0+00 — Km0+824,84); 

- Quy mô du tx giai don nàm 2021 - 2023: các hang miic cOn li. 

2. Tng mire du tir, phãn k' du tir: Ting mirc du ti.r: 80.373 triu thng, 
diiçic phãn kS'  nhij sau: 

- Nãm 2020: 10.000 triu dng tr ngun dir phông chung k hoach dAu ti.r 
cong trung han  giai doan 2016- 2020; 

- Giai do?n 2021 - 2023: 70.373 triu dng ti.r các ngun vn: NSTW h trçl 
du tu cO miic tiéu là 48.000 triu dng; Ngn sách phãn cp cho huyn quân 1)2 là 
22.3 73 triu dng. 

3. Thôi gian th,rc hin dy an: 2020 - 2023 
* Các nç5i dung khác vcTn thyv hin theo Quy& djnh sd 1906/QD-UBND ngày 

I 2/8/2016 cia UBND tinh Quáng Trj. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngày k)2. 

Chánh Van phOng IJBND tinh, Giám dc các Sâ: K hoach và Du tix, 
Tài chInh, Giao thông 4n tãi, Tnr&ng Ban Quan 1)2 Khu kinh t tinh Quãng Trj, 
Giám dc Kho bac Nhà rnróc tinh, Chü tjch UBND huyn Gio Linh chju trách 
nhim thi hãnh Quyt djnh này./.' 

Nci flh??in: 
- Nhi.r Diêu 3; 
- B Kê hoach và Dãu ttr (bc); 
- B Tài chInh (bc); 
- Thi.rxng trirc HDND tinh; 
- Chánh Van phàng; 
- Luu: VT, CN1(3b). 
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