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CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 20-6-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 32/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 2491/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu
tái định cư phục vụ Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Ngân sách; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái
định cư phục vụ Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị như sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
Đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu của dự án tái định cư phục vụ Khu Kinh tế Đông
Nam Quảng Trị, tạo điều kiện tốt hơn về cơ sở hạ tầng để người dân tái định cư ổn
định đời sống. Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trong khu
vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Quy mô đầu tư:
Đầu tư xây dựng hoàn thiện 02 khu tái định cư với tổng diện tích 23,87 ha tại
02 vị trí: Khu tái định cư thôn Tân Diên, thị trấn Diên Sanh 15,15 ha; khu tái định cư
thôn Trường Thọ, xã Hải Trường 8,72 ha, gồm các Hạng mục: dan nền, phân lô;
đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện
sinh hoạt và chiếu sáng, trong đó:
- San nền:
+ Khu tái định cư thôn Tân Diên, thị trấn Diên Sanh: 7,61 ha;

