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KInh gCri: Thtixng trvc Hi dông nhân dan tinh 

Ngày 23/8/2021, I-IDND tinh có Van bàn so 267/HDND-KTNS ye vic 
thông nhât các ni dung trInh k' h9p thi'r 4 - HDND tinh khóa VIII, UBND tinh 
xin báo cáo nhu sau: 

I. V danh mi1c các dr an thu hi dat, chuyn m1c dIch scr ding dt chun 
bj trInh k' hçp thir 4-HDNID tinh Khóa VIII (tgi T& trInh so 141/TTr-UBND 

ngày 16/8/202 1 cüa UBND tinh). Dê nghj UBND tinh thông nhât chua trInh 
HDND tinh quyêt djnh dôi vOi 7 dir an chua dü diêu kin ye ho sci, thu tic và sir 
can thiêt dê cho chü trucing thu hôi và chuyên mic dIch sr dicing dat. 

Vic d xut danh mic thu hM dAt thrqc thvc hin theo quy djnh ti Nghj 
djnh sO 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü và Thông tii sO 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 cüa B Tài nguyen và Môi tru&ng; là cci 
sâ ban dâu dê 1p các thu tiic ye dat dai, triên khai khi có dr an dâu tu c the 
(dua vào k hoch si dung dat; thu hôi dat; bôi thung, ho try, giài phóng m.t 
bang,...). Theo do, sau khi chi dao  tO chirc rà soát, UBND tinh xin có ' kiên nhu 
sau: 

1. Di v&i Dij an tuyn kênh n&n dOng và du&ng cOng vi vào dithng tuyên 
kênh nan dOng thuc dir an Nhà may nhit din BUT Quãng Trj 1: 

Day là tuyn kênh nn dOng thuc dv an nhia din BUT Quàng Trj 1 dã 
dirqc UBND tinh chap thun hung tuyên ti Van bàn so 4487/UBND-CN ngày 
01/10/2019. Hin nay, dv an nhit din BUT dang di.rgc UBND tinh don dôc 
Nhà dâu ttr triên khai thvc hin. Ngoài ra, tuyên kênh nan dông cOn có chirc 
nàng thoát lü cho toàn b các dv an phIa trén Nhà may nhit din BUT. Do do, 
can phài triên khai truâc. 

VI vy, d dng th?ii trin khai các buóc du tu; kInh d nghj Thuông trvc 
I-IDND tinh xem xét, thông nhât trInh k' h9p lan thu 4 HIDND tinh thông qua. 

2. Di vOi Dv an nhà may ch bin nông san hthi cci Di Nam - Ong Bin: 

Dv an dã duqc cAp chü truclng d.0 tu. UBND tinh sê chi dao  các dcin vi, 
dja phucmg don dOc Chü dâu tu và phôi hçip dê triên khai dv an theo dOng quy 
djnh và tiên d dê ra. 

KInh d nghj Thi.thng trvc HDND tinh xem xét, thong nhât trinh kS'  hçp 
lan thir 4 HDND tinh thông qua dê có cci sâ thvc hin các buâc tiêp theo. 

3. Di vâi Dv an Trung tam din khI LNG Hài Lang: Hin nay, UBND 
tinh dã có Van bàn sO 31 26/UBND-CN ngày 22/7/2021 xin 5' kiên thông nhât 
cüa B Ké hoach  và Dâu tu ye hInh thuc lva chon nhà dâu tu thvc hiên Dv an 
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Trung tam din khI LNG Hãi Lang, giai don 1 - 1.500 MW thuc tru&ng hqp 
chap thun chü truong dâu tu dông thai chap thun nhà dâu tir không thông qua 
dâu giá quyên si:r dicing dat, dâu thâu hrc ch9n nhà dâu tir. Do do can phãi thông 
qua danh miic dii an can thu hôi dat truóc khi phê duyt danh mllc dr an dâu tu 
có sr ding dat theo huàng dn cüa B Ké hoach và Dâu tu (Cong van so 
2387/BK1HDT-QLDT ngày 27/4/202 1). 

VI vy, kInh d nghj Thi.thng tr1rc HDND tinh xem xét, thng nh.t trInh kS' 
h9p lan thir 4 HDND tinh thông qua dé có co s& thrc hin các bithc tiêp theo. 

4. Dôi vOi Du an Khu do thj nam song VTnh Phin'yc, khu do thj m&i 
phu&ng 2, Khu do th j. nam Song Hiêu phtthng 3: Day là nhüng dir an thirc hin 
theo hInh thirc dâu thâu dirán hra chon nhà dâu tir theo quy djnh tai  Nghj djnh 
so 51/2021/ND-CP (sira dôi bô sung Nghj djnh so 25/2020/ND-CP), theo do 
danh mic dir an can thu hôi dat phãi dirgc thirc hin tnthc khi phê duyt danh 
mic dir an dâu tir có sir ding dat (theo Cong van so 2387/BKHDT-QLDT ngày 
27/4/202 1 cüa Bô Ké hoach  và Dâu tu). 

VI vây, kInh d nghj Thung trirc HDNID tinh xem xét, tMng nh.t trInh k' 
hçp Ian thu 4 HDND tinh thông qua dê cO co s thrc hin các buc tiêp theo. 

5. D6i vâi Dr an Khu dO thj mOi VO Van Kit (giai doan 1) phithng 3 thj 
xä QuángTrj: DA dirge HDND thj xâ Quàng Trj phê duyt chü truong dâu ti.r tai 
Nghj quyêt so 81/NQ-HDND ngày 05/11/2020, dirge diêu chinh tai  Nghj quyêt 
so 11 1/NQ-HDND ngày 12/5/202 1. 

VI vay, d dng thii trin khai các birâc thirc hin an vol k hoach b trI 
von dir kiên; kInh dê nghj ThirOng true HDND tinh xem xét, thông nhât trInh kS' 
h9p lan thO 4 I-IDND tinh thông qua dê có co sO thrc hin các buOc tiêp theo. 

6. Dôi vOi Dir an Ciim cong trInh Khe MuOc - Ben Than: Day là dir an do 
BQLDA dâu tu vâ xay dirng Thüy lgi 4 (B Nông nghip-PTNT) lam Chü dau 
tir, vãi mvc  tiêu: cap nuOc tuOi cho khoãng 3.982 ha dat canh tác; 480 ha dat 
nuôi trông thüy san; cap nuOc sinh hoat  cho 69.496 nhan khâu và nuOc cho cong 
nghip gop phân phOng chông thiên tai, cãi tao  môi trix&ng, sinh thai kêt hçip 
phát triên giao thông b cho 3 huyn: Vinh Linh, Gio Linh, Cam L. 

Hin nay, dij an du tu dã dirge trinh Bô Nông nghip-PTNT dr kin phê 
duyt trong thang 9 và sê thirc hin triên khai ngay sau khi hoàn thành cac thu 
tlic ye dâu tu. 

Vi 4y, cn ducic thông qua danh miic dir an thu hi dt d lam co sO 
chuân bj các bithc tiêp theo khi dir an duge cap có thârn quyên phé duyt. KInh 
de nghj ThuOng trrc HDND tinh xem xét, thông that trInh kS'  hçp lan thO 4 
HDND tinh thông qua. 

7. Thng nht dira ra khôi 01 danh miic dir an xây drng bãi rae và xir l 
rae thai tai Hài Thai - Gio Linh do trüng lap. 

II. V d nghj "UBND tinh chi dçio cáo cáo dánh giá tác c45ng  chInh sách 
theo quy d/nh tgi Diêu 114, Diêu 124 Lut Ban hành Van ban quy phgm pháp 
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luát, mJu Sc4 01 phy lyc V kern theo Nghj djnh sd 34/20J6/ND-CPngàY 

14/5/2016 và Nghj djnh so 154/2020/NfJ-CPngày 3 1/12/2020 sz'ta dOi, hO sung 
rn5t sO diéu cüa Nghf djnli sO 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cia ChInh phi 
quy djnh chi tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành Luct Ban hành van ban quy 
phçrn phOp luçt 2015 dOi vài các Dé an trInh HDND tinh". 

UBND tinh dã báo cáo lam rô tai Van bàn 379 1/UBNT-TN ngày 
23/8/202 1 cüa UBND tinh. 

IV. V d nghj "UBND tinh chi dgo báo cáo lam rô khá nàng can dc4i 

nguOn vOn thrc hin kê hogch dáu tw cOng trung hgn nuOn von ngán sách dja 
phu'o'ng giai dogn 2021 - 2025 phán nguOn dáu giá quyên th dyng dátphán vOn 

do cap tinh quán l 3.300 tj' dOng". UBND tinh Co 9 kiên nhu sau: 

Nhüng nàm qua, cong tác du giá quyn sr diing dt trên dja bàn tnh dA 
duçc các cap, các ngành quan tam to chirc thirc hin tot. Thông qua dâu giá 
quyên si:r dung dat, tiên thu du9c tir dâu giá dä gop phân lam tang nguôn thu cho 

ngân sách tinh, dâu Ui trâ Iai cho Ca sâ ha tang, chinh trang din mao do thj hin 

dai, van minh và dóng gop nguOn lirc rat lan trong qua trInh dâu tir dông b, 
hoàn thin các cong trInh phát triên kinh tê - xã hi cñadja phi.rcmg. 

Thuc hin cac giái pháp diêu hành ngân sách nhãm tang khà nãng tir can 
doi, phân dâu giám dan so bô sung tü ngân sách Trung ucmg là mt trong nhng 
nhim vii dã &rçic Nghj quyêt Di hi tinh Dãng b lan thir XVII dê ra. Giai 
doan 202 1-2025, tInh hInh kinh tê cüa tinh có nhieu dâu hiu khâi sac; nhiêu 
cOng trInh, dir an dng luc, trQng diem kinh tê cüa tinh duçic dang dan hInh 
thành và phát huy hiu qua; mt sO dr an quan tr9ng dang chuân bj triên khai 
xây dirng, nhu: Duang yen biên kêt nôi hành lang kinh tê Dông Tây; dlx&ng 
tránh phIa Dông thành phô DOng Ha; Nâng cap mi rng Quôc 1 9 don tir 
Quôc l 1A ye Cüa Vit,... 

Cüng vth do, mOi tnrang dâu tu kinh doanh dang duçic cài thin ngày càng 

mnh me sê tao  sirc hap d.n thu hiit nhiêu nhà dâu U' quan tam nghiên ciru dê 

xuât dir an xay dimg khu do thj mâi trên dja bàn tinh. 
1. Nguôn thu ti'r dâu giá quyên sir ding dat a: 

Trung tam phát triên qu dat tinh dir kiên thu 2.256 t9 dông tai các dir an ci 

the nhu sau: 
- Khu do thj Nam Dông Ha giai doan 3 (dâ dâu ti.r ha tang): 295 t9 dông; 
- Khu do thj phIa Dông Duäng Thành Co (dã dâu ti.r ha tang): 225 t5' dông; 
- Khu do thj Bàc song Hiêu (dã dâu U' ha tang): 768 t9 dông; 
- Khu dO thj BAc sOng Hiêu giai doan 2 (së dâu tu ha tang trong giai doan 

2022-2025): 760 t' dng; 

l (1) Dê an tang ci.rng quàn 1', khai thác sCr dung h sc dla  chInh trên dja bàn tnh Quàng Tn; (2) Tan 
cting nang lirc quàn I' hot dng khoáng san trén dja bàn tinh Quãng Tn; (3) Sra dôi Nghj quyét so 
17/2016/NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa HDND tinh ye Co ch tài chInh xay drng co sâ ha tang phat trin qu5' 

dat và giài phong mt bang, to qu9 dat sch. 



' 



4 

- Khu do thj Tan Vinh (s d&u tu ha tang trong giai doan 2022-2025): 208 
tS dOng; 

2. Nguôn thu dâu giá, dâu thâu các khu dat cho nhà dâu tu si:r dtng: 
Giai doan  2021-2025, du kiên Co 08 dirán dâu thâu 1ira chçn nhà dâu tx2  

và02 dii an áp ding hInh thüc dâu giá3  vi so thu dir kiên là 1.030 t' dOng, ci 

the: 
* Dôi vâi các d an dâu thâu 1ira ch9n nhà dâu tu có din tIch sü ding dat 

khu vut dis an là 185 ha, trong dO dat a là 54 ha và so thu trong giai doan nay 
chü yeu là Giá san np NSNN qua dâu thâu (m3), sO tiên nay dixqc nhà dâu tu 
np sau khi có kêt qua trüng thâu dir kiên 560 t' dông; phân cOn lai  së thu trong 

giai doan 2026-203 0, cii the: 
- Khu dan cix mfci Phi.rông 1, thành phô Dông Ha: 50 t' dông; 
- Khu do thj Thun Châu, thành phô Dông Ha: 82 t' dông; 
- Khu do thj phIa Dông thành phô DOng Ha: 106 t' dông; 
- Khu dO thj Bäc sOng Hiêu (giai doan 2): 24 t' dông; 
- Khu nhà i dO thj kêt hçip nhà a xä hi, KCN Nam Dông Ha: 134 t5' dOng; 
- Khu do thj Hawee Park Land Dông Ha: 25 t' dông; 
- Khu do thj sinh thai Nam song Hiêu tai phuang Dông Lê: 126 t)' dông; 
- Khu do thj mâi khóm 5 thj trãn Ho Xá: 12 t' dOng 
* Dôi vai các d%r an áp ding hInh thirc dâu giá, dir kiên sO thu trong giai 

don 2021-2025 là 470 t' dông, trong do: Khu dat CC4 thuc khu do thj Nam 
Dông Ha giai doan 3 dir kiên 70 t' dông và Khu dO thj thi.rong mai — DV Nam 
DOng Ha dr kiên 400 t' dOng. 

3. Dir phOng nguôn vOn dâu gia quyên sr ding dat: * 
Trên co sO' dánh giá, dkr  kiên khã näng thu ti'r nguOn dâu giá. quyên si'r 

ding dat do cap tinh quãn 1 trong giai doan 2021 - 2025, UBND tinh dä trInh 
HDND tinh phi.rmg an can dôi chi tiêt kê hoach dâu tix cOng trung han nguôn 
von nay, trong do có các dir an trQng diem cüa tinh vói quy mô và tong mirc dâu 
tukhálO'n. 

Các dr an dir kin du tu tü ngun vn dâu giá quyên sO' diing dat trInh 
HDND tinh giao kê hoach trung han giai doan 2021-2025 duqc can dôi dU theo 
tong müc dâu tu duc cap có thâm quyên phê duyt (bao gôm phân dir phOng 
cüa dir an) và së dugc triên khai thirc hin the? tiên d nguôn thu. Do dO, trong 
qua trInh thirc hin sê han che phat sinh nhu câu, diêu chinh lam tang tOng müc 
dâu tu dir an nên khôn can dôi dir phOng trong kê hoach dâutu cOng trung han 
giai doan 2021-2025 dôi vâi nguOn von dâu giá quyên sO' ding dat. 

V. Phuo'ng én phân b chi ti& ngun bi chi ngân sách dja phuing dij kin 
trinh HDND tinh thông qua 107,6 t dOng (dâ lam rO tgi Van ban 3791/UBND-

TN ngày 23/8/2021 cüa UBND tinh). 

VI. V chü truang du tu: 

2  Trong do: 01 dir an dang t6 chCc 1ra chQn nhà dAu ur; 07 dr an dà dirçrc UBND tinh dng ' chü 

tnrcrng cho phép nghién cCru và nhà dâu UT dang Ip d xuât dir an 
Khu dat CC4 thuc khu do thj Nam Dong Ha giai doan 3; Khu do thj thisang mai  — DV Nam DOng Ha 
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1. Tri,i sâ Cong an xä Pa Tng huyn Huâng Hóa (Ta trInh so 115/T7'r-

UBND ngày 06/8/2021 cüa UBND tinh), UBND tinh Co ' kiên nhii sau: 

Thirc hin Nghj djnh so 42/2021/ND-CP ngày 31/3/2021 cüa ChInh phü 
quy djnh vic xây dimg Cong an xã, thj trân chInh quy, dr kiên den tháng 
6/2022 sê triên khai tO chirc b may cüa 101 dcin vj Cong an xã chInh quy trong 
toàn tinh; biên chê môi xã bô trI tir 05 den 07 can b Cong an xâ chInh quy, 
riêng các xà biên gii và xà tr9ng diem phirc tp ye an ninh trt tij dir kiên bô trI 
tir07 den l0dôngchI. 

Ngày 09/4/2020, B Cong an có van bàn so 1O66IBCA-H02 ye vic quy 
hoch, bô trI qu5 dat an ninh dê xây dirng tri sâ Cong anxã, thj trân thuc Bô 
Cong an trén toàn quôc dê nghj UBND các tinh, thành phô "ho trI din tich xOy 

dyng try sà Cong an xâ, thj trán tIr 1.000 m2  den 2.000 rn2  /01 try s& dam báo 
hogt d5ng cia lrc lircing cOng an xã, thj trán trên toán quOc". 

Ngày 15/4/2021, Tinh üy Quàng Trj có Thông báo so 76-TB/TU kêt 1un 

cüa Thithng tr%rc Tinh üy tai  buôi lam vic vâi Ban Thi.rng v11 Dàng üy Cong an 

tinh dä dOng "chü trwc'ng hO tn qu9 dat, kinh phi xay dipig Try sà lam vic và 
các diéu kin lien quan cza 4cc lu'crng COng an xä chInh quy .... COng an tinh hi 
d(5ng nghiên c&u xáy drng dê an, ice hogch trInh HDND tinh, UBND tmnh và các 
cci quan chi'c náng xem xét, giái quyêt theo quy djnh". 

Trên cci si do, ngày 16/8/202 1 Cong an tinh dã có Báo cáo so 888/BC-
CAT-PHlO ye vic triên khai thirc hin Nghj djnh so 42/2021/ND-CP và Dê an 
xay drng hrng hrçing Cong an xã chInh quy giai don 2021-2025 trên dja bàn 
tinh Quãng Trj, ci the: (1) giai don 2021-2025 sê triên khai xây dirng tri sâ 
lam vic cho 99 COng an xã4; (2) Môi tr1 s Cong an xã dij kiên ti'r 250m2  den 
300rn2 vàdü các phOng lam vic, an, a sinh ho.t theo quy djnh; (3) Din tIch 
dat tôi thiêu 1 .000m2  den 2.000m2, có khuôn viên dc l.p vói tri sà UBND xà 

dê dam báo cong tác nghip v1i; (4) Kinh phi thrc hin xay drng 01 tni s& Cong 
an xã dir kiên 3 t dông; trong do kinh phi Bô Cong an cap 2 t và dê nghj dja 
phucmg ho trçi 1 t' dOng. 

Tuy nhien, dôi yój xã Ba Tang là xã bien giói, vOng sâu, vüng xa, d.c bit 
khó khän, dja the da ding. Vai 25 km du&ng bien gii, 03/07 thôn giáp bien vói 
nuOc Lao và dan so chü yéu là ngr&i dan tc Van Kiêu; Ba Tang dixqc xác djnh 
là xã biên giâi, tr9ng diem ye ANTT cOn rat nhieu khó khan. Hin tai  cong an xã 

Ba Tang dã diiçic bO tn 05 CBCS nhung chua cO trI sâ van phOng lam vic ma 
phái muçin tam  van phOng Dàng üy xa (trong mt so tInh huông phài lam vic, 
dâu tranh vai các dOi tuçlng cO hành vi vi pham ye ANTT sê ánh hthng den boat 
dng cüa chinh quyên dja phuang), cOn chô a lai phãi nixng tija vào nhà dan. 
Trong dieu kin D an chua &rçYc phé duyt nhung vói vj trI tr9ng yêu ye an 

ninh trt ttr, thI vic ixu tien dâu tu Trii sâ lam vic ia het süc can thiêt và mang 

tInh cp bach nhäm tao  diu kin tht hn ye co sâ 4t chat, ha tang dê cong an 
xa yen tam cong tác, barn tr11 dja bàn, nâng cao chat 1ung cong vic. Cong an 

Riêng Cong an x là Riit thuc huyn DakrOng và Cong an xA Thanh thuc huyn Htiàng Hóa sü 
dirng Don Cong an Ta Rt và Dn Cong an Lia lam tni sâ lam vic 
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tinh së tiêp tiic 1ng ghép Tri sâ lam vic Pa Tang vào Dê an trong qua trInh 
hoàn thin trinh cap có thârn quyên phê duyt. 

Do do, UBND tinh dê nghj Thumg trrc HDND tinh trInh k' hçp thu 4 
HDND tinh phê duyt Chü trucrng dâu tu Dir an nay. 

2. Di.thng giao thông lien thôn Ma Lai - Tan Pun, xã Hithng Phüng, huyn 
Hiing Hóa ('Ta trinh so 146/TTr-UBND ngày 11/8/2021 cia UBND tinh) 
UBND tinh có kiên nhu sau: 

Hirâng PhUng là xã biên giâi, min nñi dc bit khó khän cüa huyn 
Hurng Hóa. Näm 2004, Doàn 337- Quân khu 4 dã phôi hçip chInh quyên dja 
phuong v.n dng bà con xây drng lang thanh niên 1p nghip Tan Pun. Hin 
nay, thôn Tan Pun có hcin 100 h dan sinh sOng. Tuyên dixing giao thông ti'r 
thôn Ma Lai den thôn Tan ,Pun, xã Hi.râng Phüng dã disçic Doàn 337 dâu tu t1r 
näm 2006 v&i mt &rng câpphôi dat doi, den nay dã hu hông nên vic di laj  và 

vn chuyên hang hóa gp nhiêu khó khän, dac  bit vào müa miia lQ. 

D thirc hin tea miic tiêu phát trin kinh t - xã hi g.n väi baa dam quc 
phOng-an ninh, gop phân xây dung khu virc phông thu ving chäc, girt vimg dja 
bàn biên giri, LAnh dio tinh dã có chU trucing thông nhã.t lông ghép nguôn von 
dâu tu t1r ngân sách tinh dê dâu tix hoàn thin các các cong trInh ti ciim bàn xã 
Hithng Phüng và xâ Huàng Son huyn Huàng Hóa. 

Vic dâu tu tuyn Dung giao thông lien thôn Ma Lai-Tân Pun, xA Huung 
Phüng nhäm tiêp tic xây drng hoàn thin vâ phát huy hiu qua dâu tu cüa don 
du&ng do Doàn 337 dä thirc hin ti'r ngun vn Quôc phOng. Ben canh  do, day là 
tuyênduing vüa phuc v11 san xuât và di sôngcUa dông bào, vua phic vii cong 
tác tuân tra bâo dam quôc phOng - an ninh tuyên biên giâi. Theo Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thu?mg vii Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh muc phân bO von dâu tu cong nguOn 
ngân sách nhà nithc giai doan 2021-2025 và Quyêt djnh so 2612020/QD-
TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü quy dlnh  chi tiêt thi hành mt sO 
diêu cüa Nghj quyét so 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 ciXa Uy ban 
Thung vii Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh muc phân bô 
von dâu tu cong nguOn ngân sách nhà nixâc giai don 202 1-2025, dâu tu cho 
quôc phông thuc ngành, lTnh virc duqc s ding von dâu tu cong nguOn NSNN 
giai doan 202 1-2025. Do dO, vic giao Doàn 337 1p Báo cáo dê xuât chü truong 
dâu tu Dr an Dung giao thông lien thôn M Lai-Tân Pun, xã Hithng Phüng, 
huyn Hi.râng Hóa là phü hçip. 

3. Câi tao  nhà hçc da näng Trir?ng Cao ding Su phm Quâng Trj và 
Trithng Cao dang K5 thu.t Quàng Trj, Hang muc: Xây mOi Giãng du0ng da 
nàng Cãi tao  và mi rng Nha hiu b, Cãi t?o  Khôi phOng h9c. UBND tinh có 9 
kiên nhu sau: 

1.3. Cal tgo nhà h9c cia nâng Tru'àng Cao dáng Swphçim Quáng TrI 
Theo quy djnh Lut Giáo diic s 43/2019/QH14: giáo viên tiu hçc, THCS, 

TI-IPT phái có bang ciX nhân thuc ngành dào tao  giáo viên trâ len; giáo viên 
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mrn non phài có bang t& nghip cao ding su phm tr& len. Do do, tr näm h9c 
2019-2020, dôi tlsçmg dào tao  cüa Trithng Cao dang Su pham bi thu hçp han so 

vâi các quy djnh cüa Lust Giáo dic so 38/2005/QH1 1 truâc day. 

Nhim v11 dao tao  cüa trtrng hin nay là: (1) Dào tao chInh quy h cao 
däng giáo diic mâm non; (2) Lien kêt dào tao các ngành DHSP tiêu hçc, DHSP 
am nhac, DHSP Lut; (3) Bôi dung các 1p náng hrc tiêng Via cho các km h9c 
sinh Lao; (4) Phôi hqp vài Trung DHSP Hue to chirc các Rip bôi duOng nghip 
vii quàn 1 giáo diic, bôi duông chun chirc danh nghê nghip cho giáo viên các 
cap mâm non, TH, THCS, THPT; (5) Thirc hin nhim vii giáo diic phô thông 
thông qua Trung phô thông lien cap trilc thuc Trung CDSP Quâng Trj. 

Trong giai doan 2016-2020, trithng chua duçic du tu them co sâ 4t chat 
mâi ma chi cài t?o, si'ra chcta co sâ hin có. Riêng dôi vi Nhà hçc da näng bj 
xuOng cap nghiêm trQng; Tai báo cáo so 1 3/BC-TTQH-KDXD ngày 16/3/2020 
Trung tam Quy hoach và kiém djnh xay dirng dã dánh giá và kiên ngh cong 
trInh khOng dam bâo an toàn và can thiêt phái có giâi pháp câi t?o,  sra cha. Do 

do, vic dê xuât dâu tu cal tao,  süa ch&a cong trInh là rat can thiêt nhäm dam 
báo an toàn cho cOng trInh và an toàn trong qua trInh phiic vi1 các hoat dng 
giáo diic the chat cho hQc sinh, sinh viên nhà trung. 

2.3. Trirling Gao thng K9 thuit Quáng Tn, hqng myc: xây mó'i Giáng 
ctu'ông da náng, cái 410 Va mô' r3ng nhà hiu b, ciii 410 khôi phbng hpc 

Trueing Cao d.ng K thut Quãng Trj dugc thành l.p theo Quyt djnh so 
765/QD-BLDTBXH ngày 29/6/2020 cüa Bô Lao dng - Thuong binh vàXã hi 
trên co sâ nâng cap Trung Trung cap NN&PTNT và Trung Trung cap nghê 
có nhim v11 dào tao nguOn nhân lirc CO trinh d cao dang, trung cap, so cap và 
dào tao thu&ng xuyencho lTnh vrc nông nghip và phi nOng nghip. Hang näm 
Nhà triRing dào tao  gãn 1.000 hçc sinh, sinh viên và gân 2.000 luqt ngui cho 
lao dng nOng thOn; dr kiên trong nhüng näm tâi, sê dào tao hang näm trên 
2.000 h9c sinh, sinh viên và trên 3.000 luçit ngu?i cho lao dng nông thOn. 

Do dugc thành Ip trên co th sap nhp và nâng cap tir hai Trung Cu nên 

hâu hêt Co s 4t chat dA xuOng cap và hu hông. Mc dü truâc day da duc tO 
chirc KOICA tài trq vài các trang thiêt bj, may móc hin dai nhung hâu hêt các 
hang mvc nay chi phc vi cho cong tác nghiên ciru cüa giàng viên, dào tao  và 

thirc hành cho hçc sinh, sinh viên. 
Hin nay, mt s hang miic cp thit cüa Nhà trung chua có hoc dã bj 

hu hông, xuOng cap nghiêm tr9ng, ci the: (1) Khu nhà Hiu b hin tai  cO din 

tIch 486 in2  duçic xây drng tir näm 2005 dã xuông cap, trong khi do theo Quyêt 
djnh thành 1p thI ngoài Ban Giám hiu, cOn cO 14 phOng, khoa, xuàng thirc 
hanh và Trung tam nên khOng dam bâo din tIch, phOng lam vic cho can b 
hành chInh nhà trirOng; (2) KhOi phOng hçc vi din tIch 1 .650m2  duqc xây 

dirng tü näm 2000 dâ xuông cap, không s1r dicing duvc; (3) Khu Giáng di.thng da 
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nàng chua diiçic du tu, mt khác theo quy djnh5  phãi có khu Giãng thräng da 
näng dáp mg yêu câu quy mô dào to trong thai gian t&i cüa Trueing trên 2.000 
h9c sinh, sinh viên. VI 4y, vic dâu tis Giâng dung da nàng là rat can thiêt 
nhäm phic vi cho các hoat dng hi thâo, giàng dy có quy mô lan, các hoat 
dông ngoi khóa, các hoat dng giáo diic the chat, to chirc các chixong trInh van 
boa - van ngh,... Do do, can thiêt phài dâu us câi to và ma rng nhâ hiu b, 
cài to khôi phOng hc nhäm dam bão Co so Vtt chat phic vi cong tác nghiên 

ciru, giâng dy và hçc t.p cho can b, giâng viên và sinh viên Truang Cao däng 
K9 thut Quàng Trj, gop phân cung cap nguOn lao dng có chat luçing phiic vii 
phát triên kinh tê xä hi cüa tinh. 

Trên day là ni dung xin dixqc báo cáo lam rO và thng nht trInh kS'  hop 

thr 4- HDND tinh khOa VIII cüa UBND  tinh.I.t— 

Noi nhân: 
- Nhi.r trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sâ: TN MT. KHDT, TC; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Lt.ru: VT, TN, THU. 

Thông tir s 38/2018PrT-BLDTBXH ngây 28/12/2018 cUa Bô LDTB&XH quy djnh v tiêu chuân, 
dnh mCrc sir dung din tich cong trinh thuc linh vtrc giáo diic nghé nghip 
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