
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH HA GIANG Bc Ip  - Tir do - Hnh phtIc 

S& O? /NQ-HDND Ha Giang, ngày 12 tháng 5 nàm 2021 

NGIII QUYT 
Phê duyt chü triro'ng du tir các dr an khôi cong mó'i nãm 2021 

sfr diing ngun vn du tu cOng 1:huc cp tinh quãn 1 

HQI BONG NUAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVII, K HQP THU 18 (CHUYEN BE) 

Can th Lut T cln-c GhInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
LugAt tha do2i, bo2  sung m5t s diu cña lugAt  Td chic C!hmnh  phü và Luát T chtc 
chInh quyn djaphu'ong ngày 22 tháng 11 nárn 2019; 

Can cz- Lut Ngán sách Nhà nwác ngày 25 tháng 6 nám 2015; 
Can cz-Lut Dcu tu cong ngày 13 tháng 6 näm 2019, 
Can thLuçtXáy dyng ngày 18 tháng 6 närn 2014; Luts 62/2020/QH14 ngày 

F A .4 A A •A A A 17 thang 6 nam 2020 ye sua doz, bo sung m9t so ä)eu cua LuitXay dttng. 
Can cz-Nghj djnli so 40/2020/ND-CP ngày 06 tháng 4 nám 2020 cña Chlnhphz 

quy djnh chi tièt thi hành mt sO' diu cña Luat Dcu tir Cong, 
Xét Ta trInh 25/TTr-UBND ngày 07 thdng 5 näm 2021 cla UBND tinh v 

viçc d ngh/ phé duyçt chi truv7lg dáu tu các dr an khO'i cOng mO'i nám 2021 szc 
dyng ngun v01n c1cu ru cOng thuç5c cá tinh quán 1)); Báo cáo thOrn ti-a sO 
15/B C-KTNS ngày 11 tháng 5 nárn 2021 cüa Ban Kinh t - Ngán sách Hói dng 
nhán dan tinh;)) kiê'n tháo luçn ca dgi biê'u Hpi dng nhán dan tinh tgi K)) hQp, 

QUIET NGIIJ: 

• A A A A F A 9 EDieu 1. Phe duyt chu trwing thu tu 05 dir an khcn cong mm nam 2021 su 
ding ngun vn du tu cong thuc cp tinh quãn 1. Cii th nhu sau: 

1. Dir an du tix xây dmg Trung tam san xu& chu(mg trInh phát thanh 
truyn hInh tinh Ha Giang — Dir an nhóm B (chi tit theo phi liic I). 

2. Dir an Trung tam Hi ngh huyn Mèo Vc, tinh Ha Giang — Dir an 
nhóm C (chi tit theo phii liic II). 

3. Dr an Trung tam Hi nghj huyn Dng Van, tinh Ha Giang — Dir an 
nhóm C (chi ti& theo ph%i liic III). 

4. Dir an Hi tnring Tru&ng chInh trj tinh Ha Giang — D an nhóm C (chi 
ti& theo phii liic IV). 

5. Di.r an Nhà truyn nhim Bnh vin da khoa tinh Ha Giang — Dii an 
nhóm C (chi tit theo ph%l liic V). 



CHU TICH 

Thào Hing Son 

Diu 2. T chfrc thirc hin: 
1. GiaoUybannhãndãntinh: 
- Chi d.o các dcm vj dugc giao nhim vii chü d.0 tu và các don vj lien 

quan thc hin: Rà soát, chun xác quy mô, ni dung du tu, b sung các quy 
hoach có lien quan và thirc hin nghiêm tüc các trinh tir, thu tic du tu theo quy 
djnh, trlrth cp có th.m quyn quy& djnh du tr dir an theo diing quy ctjnh efta 
Li4t Du tu cong và pháp 1ut lien quan. 

- CM dao  các th, ngành lien quan can cü theo chüc nàng nhim vii duccc 
giao: Thuàng xuyên rà soát tin dO di hi cüa các di,r an, tAng cizông kim tra, 
nâng cao hiu qua sfr diing ngun vein ngân sách; tránh lang phI, that thoát trong 

tu xãy drng cOng trinh; giál quyt cac thu tic hánh chinh, hixUng dan, phoi 
hqp, to diu kin thun lçii gi'üp chü du tir hoàn thãnh dir an bâo dam dung 
mlic tiêu, tiên dO,  ch.t luqng cong trInh. 

2. Giao Thu&ng trrc HOi deing nhãn dan, các Ban cüa HOi deing nhân dan, 
Tei d.i biu HOi  deing nhán dan và các Dti biu HOi  deing nhân dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nghj quyt. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành: 
1. Giao Uy ban nhãn dan tinh, các s&, ngành, don vj lien quan chju trách 

nhim thi hành Nghj quyt nay. 
2. Nghj quyt nay dã dugc HDND tinh Ha Giang khóa XVII, K' hpp thu 

18 (chuyên dè) thông qua ngày 12 tháng 5 nAm 2021.!. 

Noi nhmn: 
- Uy ban Thuing v Quc hi; 
- Ban Cong tác di biêu - UBTVQH; 
- Van phOng Quoc hi, Van phOng ChInh phñ; 
• TTr. Tinh üy, HDND, UBND tinh, UBMTFQ tinh; 
- Boàn DBQH khóa XJV tinh Ha Giang; 
- Dai  biéu IIDND tinh khóa XVII; 
- Các s&, ban, ngành, doãn the cp tinh; 
- TTr. I{DND, UBND các huyn, thãnh ph6; 
- Trung tam thông tin - cong báo tinh; 
- Li.ru: VT, HDND. /L. 



DU'AN:DAUTISXAYD 
TRtNB PHAT THAN}I 

(Kern theo Nghj quyt sd. 
cia Hç3i dóng 

SAN XUAT CH1NG 
TINH HA GIANG 

12tháng5 nám 2021 
a Giang) 
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1. Miic tiêu du tir: Dài Phát thanh và Truyn hmnh tinh Ha Giang duçic 
xây dirng tr nàm 1993, trâi qua gân 30 näm si:r diing, den nay ca sâ v.t chat d 
xuông c.p nghiêm trong. H thông tuông xây nirt, bong tróc, ngâm nu&c, din 
tIch va cong nAng s1r dçmg nhó hp không phü hqp vài nhu câu si:r dig hin tai 
va sir phát triên theo yêu câu cüa ngành trong tuclng lai. Trang thiét bj, cong 
ngh sir ding cüa Dái chat 1uçng thâp, không dáp ng &rccc yêu câu ye chat 
luçing, k5 thut, khã nng san xuât chuang trInh, khà nAng phát song, truyên tâi 
phuc vi.i các nhim vii chmnh trj cUa dja phuo'ng. 

Du tti xây drng cong trmnh nhn mic tiêu hoàn thin v cci s& h t.ng k 
thu.t, nãng cap chat luçrng k5' thu.t, câi thin diêu kiin, môi tru&ng lam vic, 
t&ng bi.róc hin dai  boa cc s& 4t chat, cong ngh truyên hInh, nâng cao näng 1irc 
san xuât chumg trinh cüa Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh. Mt m.t, dáp üng 
yêu câu phc vi nhim vi chInh tn cüa ngành, mt khác phü hqp v6i xu hutng 
phát triên cUa ngành theo tirng giai doan, gop phân phc vy, hoãn thành các 
nbim vi chmnh trj, kinh tê - van boa - xâ hi cüa tinh và on djnh ye quôc phông 
an ninh trong khu vrc. 

2. Quy mô du tu: Quy mO thng th cüa dr an bao gm các hng mic 
chinh nhir sau: 

- Nhà lam vic và san xu.t chuang trinh (7 tng): S=1 .500 m2. 

- Nha lam vic trung tam phát song PT-TH Nüi Cm và trung tam san 
A a A A A A a r xuat chumig trinh PT-Th tieng dan t9c (2 tang) dirçc xay drng o phia sau va ket 

nôi vth nhà lam vic và san xuât chung trinh PT-TH tinh Ha Giang, tao  thành 
mt the thông nhât, hài hOa vói kiên true cânh quan ehung. 

- Tram thu, phát song (di dôi tram cü, nâng cp, l&p dirng tai vj trI mOi), 
bao gôm các hng m11c: Ct anten, nhà lain vic, nhà may phát din và các hang 
miic ha tang k5 thut khác. . .Tông the din tIch khu dat xây drng tram thu phát 
song 1.200m2. 

- Nhà bão v (1 tang): S150 m2. 

- Cng chinh, cng phii, nhà bão v, hang rào: S=13,5 m2. 

- Nhà d Xe: S=110 m2; h thng san vu&n, cãnh quan, tnthng quay ngoài 
tthi, ha tang k5 thut, PCCC... 

3. Nhóm dir an: Dr an nhóm B theo quy djnh cüa Lu.t Du tu cong s 
39120191QH14. 
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4. Tng mfrc du tu dir kin: 197.799.000.000 dng (B&ig chfr: M3t 

tram chin miwi bay t, bay tram chin mwcii chin triu dông). 

5. Co cu ngun vn: ngun vén can dM ngãri sách dja phucmg va ngun 
thu tiên sü diing dat. 

6. Dja dim thc hin di,r an: thôn Me Thuqng, x Phucmg Thin, thành 
ph6 Ha Giang, tinh Ha Giang; din tIch dât.str diing, d hen 13.175 m2 (trong 
do: Trung tam san xuât chung trInh là 11.975 m2, trm thu phát sOng 1.200 
m2). 

a. • .J A •A - 

7. Thoi glan, tien dç thiyc hiçn diy an: Nam 2021 — 2024. 
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DU AN: TRUNG TAM HQI 
(Kern theo Nghj quyê't sd: 

cia Hai  do  

o vc, TiIH HA ClANG 
12tháng5 nárn 2021 

a Giang) 

1. Mic tiêu du tir: Huyn Mèo Vc nm trong khu we Cong viên Dja 
chat toãn câu cao nguyen dá Dông Van, có diêu kin thu.n lqi cho phat triên 
djch vii, du ljeh. Khu Trung tam huyn Mèo V.c là ncii thtthng xuyên to chüc 
cac hi nghj, s1r kin lan cüa huyn và cüa tinh, gän vai vic quàng bá, phát 
triên du ljeh. Tuy nhiên, hi tnr&ng trung tarn huyn hin tti có sirc chra chua 
tai 200 ngthi, duqc dâu tuxay dimg tir lâu den nay dã xuông cap, không dáp 
l'rng thu câu sü dçing thirc tê. Xuât phát tir thu câu thirc tê trên, vic dâu tix xây 
d1rng cong trInh Trung tam hi nghj huyn Mèo Vc nhäm dáp rng diêu kin ca 
sâ 4t chat cho vic to chüc các hi nghj, hi thâo, các sr kin lóm . .phiic vii cho 
nhim vi chInh frj cüa huyn Mèo Vc nói riêng và cUa tinh Ha Giang nói 
chung. 

2. Quy mô du tir: 

- Trung tam hi nghj: Cong trinh cp III, 2 tng, quy mô 300 ch ngi. 

- Các hung mi1c phi tror: San nn, cng, san, hang rào; nhà bào v; nhà d 
Xe; h thông cap din; cap, thoát nithc; duông ni b xung quanh trung tam hi 
nghj và h thông thiêt bj am thanh, ni that. 

3. Nhóm dtr an: Dr an nhóm C theo quy djnh cUa Lut Du tu cong s 
3912019/QH14. 

4. Ting mfrc du tir dij kin: 31.332.680.000 ding (Bang chit: Ba muci 
môt t, ba frám ba mwcri hai triu, thu tram tarn mitch nghIn ddng) 

5. Co' cu ngu1n vn: Ngân sách tinh h trq 60% Näm 2021, di an dà 
d.rqc UBND tinh bô trI 3t dông ti Quyêt djnh so 2359/QD-TJBND ngày 
11/12/2020. Trong do: Nguôn can dôi NSDP là 1,3 t5' dông; nguOn von tr nguôn 
thu tiên ban dâu giá s'Cr diing dat là: 1,7 t dông); ngãn sách huyn tir dam bão 
40% (bô frI tü nguôn thu ban dâu giá quyên si:r dicing dt và các ngun vn phân 
cap hang näm cho huyn dê thirc hin). 

6. Da dim thirc hin dr an: Thj tr.n Mèo Vac,  huyn Mèo Vac. 

7. Thôi gian, tin d thirc hin d.y an: Nm 2021 — 2022. 
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DUAN: TRUNG TAM HQI NG 
(Kern theo Nghj quylt s6: O9 

cüa H5i dóng n  

VAN, Tll'111 HA GIANG 
12 tháng5 närn 2021 

a Giang) 

1. Miic tiêu du tir: Huyn Dng Van nàm & vüng lOi Cong viên Da chit 
toàn câu cao nguyen dá Dông Vn, có diêu kin thun lçii cho phát triên djch vi, 
du ljch. Khu Trung tam huyn là nai thi.thng xuyên to chirc các hi ngh, các s1r 
kin 1&n cüa huyn và cüa tinh Ha Giang gãn v&i vic quang bá, phát triên du 
ljch. Tuy nhiên, hin nay hi tnrmg trung tarn huyn nàm trong khuôn vien tri 
s& lam vic cüa Huyn üy, HDND và UBND huyn, co din tich, không gian 
ch.t hçp, khOng dáp üng nhu câu sr diing thirc té. Xuât phát tr nhu câu thirc tê 
trên, vic dâu tix xây drng cong trInh Trung tam hi nghj huyn Dông Van tai  vj 
trI mói nhäm dáp rng diêu kin ca sâ vt chat cho vic tO chüc các hi nghj, hi 
thão. . .phiic vi.i cho nhim vii chInh tn cüa huyn nói riêng và cüa tinh Ha Giang 
nói chung. 

2. Quy mô du tir: 

- Trung tam hi nghj: Cong trinh cp III, 2 tng, 300 ch ngi. 

- Các hang miic ph1i trçi: San nan, xay drng cng don tip, thrng dn vào 
hi tru&ng; câi tao  khu trung tam vn hóahuyn, nhà khách trong khuôn viên; 
h thông cap din + chiêu sang; h thông cap, thoát ni.róc. 

3. Nhóm dir an: Dir an rihóm C theo quy djnh cüa Lu.t Du lit cong s 
39/2019/QH 14. 

4. Tng mfrc du tir d kin: 46.34.31O.00O dung (B&ig chI B6n 
mwcli sáu t), ba tram bón rntrcli tam triu, ba tram muâ1 nghln dóng) 

I , , - 5. Co cau nguon von: Ngan sach tmh ho trq 30% (Nam 2021, dir an da 
duçic UBND tinh bO trI 3tS' dông tai  Quyêt djnh so 2359/QD-UBND ngày 
11/12/2020. Trong do: Nguôn can dôi NSDP là 1,3 t dung; nguun von tir nguun 
thu tiên ban dâu giá sü dmg dat là: 1,7 t5' dong); ngân sách huyn tr dam bào 
70%. 

6. Dja dim thijc hin di an: Thj trn Dung Van, huyn Dung Van. 

7. Thôi gian, tin d thiyc hin dir an: Nm 2021 — 2023.* 
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DU AN: HOI TRUN 
(Kern theoNghj quy&sÔ: 

cia Hç5i  

Tifi TINE! HA GIANG 
gay 12 tháng 5 närn 2021 
Ha Giang) 

1. Miic tiêu du tir: Hi trumg cii cüa Tnthng ChInh trj tinh di.rçic xay 
dimg và ding qua gãn 20 nm (t1r 11am 2001), quy mô dâu tu nhô vâi 120 chô 
ngôi, hin tai  dâ xuông cap, không con khã nàng si diing, hin nay vj trI cüa hi 
trithng cüng không cOn phi hqp vOi quy hoch mt bang tong the cüa trix&ng. 
D&u tii xây dirng mói Hi tnthng Tnr&ng Chmnh trj tinh nhàm dáp i'rng diêu kin 
Ca s& 4t chat d xây dirng TruOng ChInh trj dt chuân, dáp 1mg yêu câu, nhim 
vi dt ra trong giai doan rni, phü hqp v&i Quy djnh so 09-QDiITW ngày 
13/11/2018 cüa Ban BI thu ye chüc nàng, nhiim vçi, to chIme b may cüa tnr&ng 
Chinh trj tinh, thành phô tri7rc thuc Trung uang. 

2. Quy mô du tir: 

- Xây mi nhà hi tnrông: Cong trmnh xây dimg dan ding, cp III; quy mô 
300 ch ngM, din tich xây dirng khoãng 1 . 100 m2. 

- Các hang mu1c phi trgr: Di chuyn dithng 6ng nuóc sinh hoat hin tui; 
phá di nhà hi trithng eti; xây dimg ctung vào nhà hi trtthng, dixng do xung 
quanh; mua sam trang thiêt bj nhu: bàn ghê, ti.rqng Bác, h thông din nuâc, 
ffing am ba dài, diêu hOa... 

3. Nhóm dir an: Dir an nhóm C theo quy djnh cüa Lut Du tu cong s 
39/2019/QH14. 

4. Tng mfrc du tir dirkin: 13.619.435.000 ding (Bcing chI: Mw&i ba 
t, sáu tram nnr.ài chin friu, bôn tram ba mwo'i lam nghln dông) 

5. Cor cu ngun vn: Ngun can di ngân sách dja phrnmg và ngun thu 
tiên ban dâu giá quyên sIr dung dat giai doan 2021-2025 (Näm 2021, dir an cia 
&rçic UBND tinh bô trI 3t' dông ti Quyêt djnh sO 2359/QD-UBND ngày 
11/12/2020. Trong do: Nguôn can dôi NSD? là 1,3 t dông; nguôn von tIm nguôn 
thu tiên bàn dâu giá sIr diing dat là: 1,7 t ctông). 

6. Oja dim thic hin dir an: Xa Phuang D, thãnh pM Ha Giang, tinh 
Ha Giang. 

A •A F 7. Thot gian, tien dç thrc hiçn dir an: Nam 2021 — 2022. 



DUAN:NHATRUYEN I' DAKHOAT1NHHAGL&NG 
(Kern theo Nghj quyêt so: 1 •  gay 12 tháng 5 näm 2021 

cüa HO! 'e' .L/'r Ha Giang) 

1. Miic tiêu du tir: Du tu xây dirng cong trInh nh&m trng bufic hoàn 
thin Ca s& h tang ti Bnh vin Da khoa tinh, dam bão noi lam vic cho dôi 
ngU can b y t, ncii khám ch&a bnh cho các bnh nhân khoa Truyên nhim và 
khoa Da liu, dáp crng duçc yêu câu khárn, diêu trj, chäm soc src khóe chuyên 
sâu và tách bit vci cáo khoa khác, darn bâo phOng chông nguy ca lay nhim 
chéo ngay trong bnh vin, nâng cao chat lucmg toàn din vic chäm soc sirc 
khOe cho nhãn dan các dan tc trén ctja bàn tinh Ha Giang. 

2. Quy mô du tir: 

- Phá dc 02 nhà cp IV, gm: 01 nhà 5 gian, 01 nhà 2 gian. 
A r • A A A - f a - Xay mm 01 nha 4 tang + 01 turn tren nen nha cu da pha da; tong diçn 

tIch san là 2.100m2. 

3. Nhóm dir an: Dr an nhóm C theo quy djnh cüa Lut Du tu cong s 
39/2019/QH14. 

4. Tng mfrc du tirdr kin: 20.231.261.000 dng (Bcng chi: Hai 
mjrcxi t), ha! tram ba murli môt triçau,  ha! tram sáu mu'c/i môt nghln a'ong) 

5. Co cu ngun van: Ngun v6n can di NSDP là 15;000.000.000 dng 
(nàm 2021, di an d duqc bô trI 2 t' dông tai  Quyêt djnh so 2359/QD-UBND 
ngày 11/12/2020 cüa TJBND tinh Ha Giang); nguôn von dôi üng tir nguôn tr 
chU (qu phát triên hoat  dng sir nghip cüa don vj) là 5.23 1.261.000 dông. 

• •Z SA • . * * 6. Da diem thtrc hiçn dr an: Phtrnng Mmh Khai, thanh pho Ha Giang, 
tinh Ha Giang. 

7. Thôi gian, tin d thrc hin drán: Nàm 2021 —202, 
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