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UY BAN NHAN DAN 
TNH  QUANG  TRI 

S&  05  /KH-UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc  Ip - Ti.r do - Hanh phüc  

Quáng Trj, ngày Q tháng 01 nám 2022 

KE HOACH 
T chfrc L khôi cong hçrp phn k5 thut Dir an Trung tam din khI LNG 

Hãi Lang, tInh Quãng Trj, giai doin 1 - 1.500MW tii 
A 9 S 9 9 Khu Kinh te Bong Nam Quang Tr!,  tinh Quang Tr! 

Thirc hin Thông báo s 202-TB/lU ,ngày 20/12/2021 cüa Thu&n trrc 
Tinh üy, IJBND tinh ban hành Kê hoach  to chirc Lé khâi cong hçrp phãn k 
thut Du an Trung tam din khI LNG Hái Lang, tinh Quâng Trj, giai don 1 - 
1.500MW tai  Khu Kinh tê Dông Nam Quâng Trj, tinh Quáng Trj vâi các ni 
dung nhii sau: 

I. Mite dIch, yêu cu: 

1. Muic dIch: 

- T chüc 1 khi cOng hqp phn k thut dir an Trung tam din khI LNG 
Hái Lang, tinh Quáng Trj, giai don 1 - 1.500MW nhäm m1ic dIch giâi thiu, 
tuyên truyên, thông báo den toàn the nhân dan, h thông chInh trj dê näm duqc 
thông tin vic triên khai dir an vi sir  phát triên cüa tinh Quâng Trj nói chung và 
Khu Kinh tê Dông Nam Quâng Trj nói riêng; tao  sij dông thun, dông hành 
trong nhân dan ye vic triên khai thic hin dr an; 

- Quàng bá, thu hut du tu vào Khu Kinh t Dông Nam Quâng Trj nhm 
khai thác và phát huy lqi the cüa Khu Kinh té Dông Nam Quàng Tn; 

- Tuyên tmyn trén các phucing tin thông tin dai  chüng v dir an và tInh 
hInh thu h& dâu tu vào Khu Kinh tê Dông Nam Quáng Tn; 

- Th hin quyt tam cao cüa câ h thng chInh trj tinh Quãng Trj, länh 
dao, can b, nhân dan tinh Quãng Trj và nba dâu tt.r trong vic triên khai thrc 
hin Dir an Trung tam din khI LNG Hâi Lang, tinh Quang Trj, giai doan 1 - 
1.500MW tai  Khu Kinh tê Dông Nam Quàng Trj, tinh Quãng Trj. 

2. Yêu cu: 

- Vic t chüc bucM 1 &rçrc tin hành theo dñng nghi thüc, báo dam trans 
tr9ng, ngàn gçn, hiu qua, thiêt thijc, tiêt kim và tuân theo các quy ctjnh ye 
phóng, chông djch bnh Covid-19; 

- Cong tác chun bj duccc thrc hin chu dáo, toàn din, chat chë; 

- Co sr chi dao  thng th.t cüa lành dao Trung uang và lânh do tinh; s1r 
phi hçip chat chë giUa các Sà, ngành, dja phucing, nhà dâu tu; sir dOng thun 
cüa nhãn dan trén dja bàn; 

- Dam bào an toàn tuyt di cho bui I din ra thành cOng t& dçp. 
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II. Ni dung: 

1. Tiêu d ma két và các bang ron: L kh&i cong hqp phn k thut 
Dir an Trung tam din khI LNG Hãi Lang, tinh Quáng Trj, giai dotn 1 - 
1.500MW. 

2. Co quan chü trI: UBND tinh Quãng Trj và To hçip các nhà du tu 
KOGAS - KOSPO - HEC - T&T. 

3. Co quan phi h9'p: Các So, Ban, ngành, chInh quyn dja phixang lien 
quan. 

4. Thôi gian: 01 bui, tir 8 giO 30 ngày 15/01/2022 (thu 7). 

5. Da dim: Tai  vj trI m.t bang vOi din tIch khoãng 1,56ha thuc dja 
diem thrc hin dir an tai  xA Hái An và xã Hái Ba, huyn Hài Lang (gân DixOng 
trung tam tr1ic d9c Khu Kinh tê DOng Nam, tinh Quang Trj). 

6. Chirong trinh: 

(1) Don tiêp dai  biu; 

(2) Van ngh chào mung (dánh tráng, máa lan và hat tir 01 - 02 bài,); 

(3) Khai mc chtrcing trInh, tuyên b 1 do, giOi thiu dti biu; 

(4) Phim giOi thiu dir an; 

(5) Báo cáo dir an và phát biu cüa dti din to hqp nhà dâu tu; 

(6) Trao Gity chüng nhn dàng k du tu; 

(7) Phát biu cüa lath dto tinh; 

(8) Phát biu cüa lãnh c10 Trung i.rcmg; Trao Quy& djnh chU tnlang du 
tu cüa Thu tuOng ChInh phü dôi vOi dir an Cáng hang không Quáng Trj; 

(9) Thirc hin nghi 1 khOi cong d1r an; 

(10) B mtc chuong trInh. 

III. Thành phn tham dir và di biu khách môi: 

- Di biu Quc hi, ChInh phü và các Bô ngành Trung uclng: 27 nguOi; 

- Di biu co quan ngoi giao, lânh sir (Han Quc): 06 ngtthi; 

- Dii biu Tinh üy, HDND, UBND, UBMTTQVN, các SO, Ban ngành 
cap tinh: 49 nguOi; 

- Di biu các huyn, thj xã: 02 ngu&i; 

- Dai biu huyn Hâi Lang: 23 nguOi; 

- Dti biu t hqp cac nhà du tu: 25 ngi.rOi; 

- Phóng viên báo chI, truyn hInh: 18 nguOi. 

TJng q3ng: 150 ngwôi. 

(co danh sách chi tilt kern theo) 
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IV. Kinh phi thirc hin: 

Toàn b kinh phi t chirc 1 khii cong do To hqp các nhà dâu tir (dai din 
là Tp ctoàn T&T) dam nhn. 

V. Phân cong thirc hin 

1. COng tác chun bj: 

: Lp danh sách dai  biu khách m?yi: Ban Quân l Khu Kinh t tinh chU 
trI, phôi hçp vOi Van phOng UBND tinh và To hqp nhà dâu tir 1p danh sách dii 
biêu khách mêi trmnh UBND tinh xem xét phé duyt, hoàn thành tnr&c ngày 
10/01/2022; 

- Dir tháo, in n, giri Giy mdi: Ban Quân 1 Khu Kinh t tinh và To hcip 
nha dau tu phôi hqp vâi Van phOng UBND tinh thrc hin, gi:ri Giây mji den các 
co quan, dai  biêu theo phân cap quail 1, hoàn thành trirâc ngày 10/01/2022; 

- Cong tac chun bj mt b.ng, xây dirng san khu t chirc 1 khâi cOng: 
To hcTp nhà dâu tix chü trI phôi hçip vói Ban Quán 1 Khu Kinh té tinh, UBND 
huyn Hâi Lng và dorn vi to chüc s1r kiin xây dirng phuang an, sor do bô tn mt 
bang, san khâu to chüc lê khâi cong trinh UBND tinh xem xét, phê duyt, hoàn 
thành truóc ngày 07/01/2022; 

- Xây dirng kjch bàn: Ban Quãn 1 Khu Kinh t tinh chü trI phM hçip vâi 
Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, To hqp các nhà dâu tir và don vj to chirc sir 
kin xây dmg kjch bàn lê khâi cong trInh UBND tinh xem xét phê duyt trithc 
ngày 10/01/202 12; 

- Cong tác l tan, don tip khách Trung 1.rclng, khách quéc t& 

+ Sâ Ngoi vi chü trI, phi hçp vri Van phOng UBND tinh, Ban Quân 11 
Khu Kinh tê tinh 1p phucmg an, kjch bàn chung dê lãnh do tinh don tiêp, bô trI 
an nghi cho dai  biêu trung uong, các cor quan länh sir, ngoi giao, hoàn thành và 
báo cáo IJBND tinh trixrc ngày 10/01/2022; 

+ Dai biu lânh dao Quc hôi, Chinh phü, các B, ngành trung irong và 
các Ciic, Vii, Vin thuc các Bô, ngânh trung ucing an nghi tti Khách san  Sài 
GOn DOng Ha; dai  biêu các cor quan ngoi giao, lãnh sij, hip hi, tp ctoàn, To 
hqp các nba dâu tu và dOi tác an nghi tai  Khách  san  Mirrng Thanh Quáng Tn; 

+ Van phOng UBND tinh chü trI, phi hqp vói Van phOng Doàn dai  biu 
QuOc hi tiêp don, bo trI an nghi cho dai biêu lãnh dao  QuOc hi, ChInh phü, 
Van phOng Quôc hi và Van phOng ChInh phü; 

+ So Ngoi v1i chü trI tip don, b trI an nghi cho các dai  biéu co quan 
lânh sir, ngoi giao (lânh dgo Bó Ngogi ;iao; Bó Cóng nghip, thwo'ng mgi và 
náng lztçxng Han QuOc; Dgi s& Han Quóc tai Vit Nam; Hip hi Nàng lwQ'ng 
Han Quôc tgi Vit Nam), 

+ Các SO, ngành chü tn tip don, b trI an nghi cho dai  biu các B ngành 
theo ngãnh dcc (cac Bô nành Trung irong: Bó Kê hoach và Dáu tu, Bó Cong 
Thitong, Bó Van hóa, The thao và Du ljch, Bó Tài nguyen và Mói tru-ông, Bó 
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Nông nghip và Phát trie2n nông thôn, Bç5 Xây dyng, Bô Giao thông van tái, Bô 
Khoa /IQC và Cong ngh, Bó C'Ong an, Bó QuOc phông, TOng cuc 2); Trung tam 
Xüc tiên Dâu tir, Thucmg mi và Du ljch chü trI tiêp don, bô trI an nghi cho dai 
biêu Tp doàn Nãng lixçing Eni (Italy); 

+ Ban Quãn l Khu kinh t tinh chü trl, phôi hçip vi Van phOng UBND 
tinh và cac don vjcó lien quan tiêp dOn, bô trI an nghi cho dai  biêu cOn lai  (Tap 
doàn Dáu khI quOc gia Viêt Nam, Tp doân Din lrc Vit Nam, Vin Dáu khI 
Viêt Nam; COng ty cô phân BB Group); 

- Bâo v an ninh trt t1r cho cong tác t ch(rc buM l: Cong an tinh chU trI, 
phôi hçrp vâi Van phOng UBND tinh, Ban Quân 1 Khu Kinh tê tinh và BCH Bô 
cti Biên phOng tinh xây dirng ké hoach, bô trI lirc hrçing dê báo dam an ninh trt 
tu, an toàn giao thông, phOng chông cháy no trong qua trInh tnrâc và trong khi 
to chirc buôi lê, hoàn thành và báo cáo UBND tinh trrncc ngày 11/01/2022; 

- Cong tác báo v môi tru?mg: Ban Quãn l Khu Kinh t tinh chi do các 
nhà dau tu thrc hiên các dx an dau tu don dçp v sinh môi trix&ng xung quanh 
khu vrc dir an, hoàn thành và báo cáo UBND tinh truóc ngày 12/01/2022; 

-Cong tác y t: S& Y t chü trI phM hçp vâi cac co quan lien quan xay 
drng kê hoch, bô trI lrc lisçng báo dam phOng chông djch Covid-19, v sinh an 
toãn thirc phâm, so clru, cap cap trong truOng hqp can thiêt, hoàn thành và báo 
cáo UBND tinh truàc ngày 11/01/2022; 

- Van phOng UBND tinh chü trI, phM hçip vâi các don vj có lien quan b 
trI phuong tin dua don lãnh dao  cap cao cüa Dáng và Nba nuc và lânh do các 
B, ngãnh là dai  biêu khách mâi; 

- Cong tác thông tin, truyn thông: Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, 
phôi hçrp vi Ban Quán l Khu Kinh tê tinh, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh 
và to hçip các nhà dâu tu thông tin, tuyên truyên ye d1r an dâu tu và cong tác to 
chirc lê khi cOng; 

- Kim tra, tng duyt: Tir 9 gi 00 dn 11 giâ 00 ngày 14/01/2022, lãnh 
do UBND tinh kiêm tra cong tác chuân bj, tong duyt tnróc khi to chüc lê kh&i 
cong. 

2. Cong tác 1 tan, t chfrc ti buM 1 khO'i công: 

- Lien h n&m tInh hInh, s luqng khách tham dir: Ban Quàn 1 Khu kinh 
tê tinh chü trI, phôi hqp vâi các So, ngành, don vj lien quan theo dOi don tiêp, bô 
tn ch ngôi cho dai  biêu khách mOi tham dir buôi l khOi công; 

- L tan, dóntip di biu: SO Ngoi vii, Van phOng UBND tinh và Ban 
Quân 1 Khu kinh té phôi hçip thirc hin; 

- Cong tác do than thit và huOng dn dam bâo phông chng djch Covid-
19: SO Y th chü trI, phôi hqp v&i Ban Quãn l Khu Kinh tê tinh và các don vj có 
lien quan thrc hin; 
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- Cong tác t chrc 1 khôi công: Ban Quàn 1 Khu Kinh t tinh chü trI 
phôi hçip vth Van phông UBND tinh, Sâ Ngoi vi, Dài Phát thanh và Truyên 
hInh chi dto To hqp nhà dâu tx, &in vi sir kin thrc hin to chtc lé khôi cOng 
theo dung ni dung, chuing trInh và kjch bàn diiçic UBND tinh phê duyt. 

VU. T chü'c thirc hiên: 

1. Can cü K hoach nay, yeu c&u các Sâ, ngành, dn vi chi do lirc li.rçing 
chü dng triên khai thirc hin, dam bâo hoàn thành tot nhim viii duçic giao. 

2. T hqp các nhà du tix kh.n trucmg trin khai thirc hin, hoàn thin các 
thu t11c lien quan den dat dai, quy hoch và các cong tác can thiêt khác dê dam 
bâo diêu kin khâi cOng hqp phân k5 thut cüa dir an theo quy djnh. 

3. Các Sâ, ngành, dja phuang tich circ hurng dan, h trçl nba du tir trong 
vic giài quyêt các thu tic hành chinh nhanh chóng, kjp th&i dé to chrc 1 kh&i 
cOng hçip phân k thu.t cüa dr an. 

4. Ban Quãn 1 Khu Kinh t tinh là co quan diu phi chung mci hot 
dông. Các S&, ngành, dia phtrong theo dôi, don dOc vic thirc hin cüa don vi 
mInh. 

5. Các don vj duqc giao thim vi ti K hoch nay báo cáo UBND tinh 
theo dung thai gian quy djnh, dông th&i gi:ri cho Ban Quãn l Khu Kinh te Ban 
Quàn l Khu Kinh té tinh dé tong hçp, theo dOi tham mixu triên khai thirc hin. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin k hoch, nu có vuâng mac, khó 
khän thI các don vj kjp thyi báo cáo UBND tinh dê xem xét, chi do giâi quyêt.I. 

No'inhin: 
- TI Tinh üy, iT HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Van phông Tinh üy; 
- Các S&, ban ngành cp tinh; 
- UBND huyn Hãi Lang; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, 

Vô Van Htrng 
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