
TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dôc Ip - Tir do - Hinh phtic 

S: 3 1/TTr-UBND Quthng Trj, ngày 03 tháng 3 nàm 2021 

TO TRINH 
Ye vi€c diêu chink dia diem thu hi dat thu an tram biên ãp 220kV 

và dirô'ng day 220kV Bong Ha - Lao Bão 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cr Lut To chirc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 närn 2015; 

Can cir Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 närn 2013; 

Can cr Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 ci1a ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cUa Lut Dat dai; 

Can cir Nghi dnh so 01/201 7/ND-CP ngày,  06 tháng 01 nãm 2017 cüa Chinh phü 
sira dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai; 

UBND tinh báo cáo và dê nghj HDND tinh nhtx sau: 

Tram bin áp 220 kV và du6ng day 220 kV Dông Ha - Lao Bão di qua huyn 
Dakrông vi din tIch 2,81 ha, thuc dja bàn hai xã: Mo 0, DakrOng, huyn 
Dakrông ya dã dirqc Hi dông nhân tinh chap thun chü tnrcing thu hôi dat tai 
Nghj quyêt so 36/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019. 

Trong qua trInh thi cOng tuyn dung day qua xã Dakrông, dê khOng lam ánh 
hu&ng den din tIch dat có rtirng tir nhiên d.c ding thuc khu báo ton thiên nhiên 
Dakrông, nên chü dâu ti.r dä Ip ho so diêu chinh tuyên dtrng din sang dja bàn xã 
Triu Nguyen là dat trOng không có rrng. Din tIch thu hôi dat dê xây dirng cong 
trinh trên dja bàn huyn DakrOng khOng thay dôi so vâi din tIch dã dugc HDND tinh 
chap thun thu hôi dat. 

D dam báo viêc thu hi dAt, giao dAt, trin khai dir an theo dung quy djnh, 
phic vi cho truyên tái diên khi các nhà may din gió di vào hoat dng; UBND tinh 
kInh dé nghj HDND tinh cho phép thay dOi dja diem thu hôi dat t1r xà Dakrông 
sang xa Triu Nguyen de xây dirng cOng trinh, các ni dung khác van gi nguyen 
theo Nghj quyêt sO 36/2019/NQ-HDND ngày 06/12/20 19 cüa Hi dông nhân tinh. 

KInh d nghj Hi dng nhân dan tinh xern xét, giãi quyêt./. - 

No! u/ia,:: 
- Nhis trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sr: NN-PTNT, TNMT; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, TH, TN. 
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