
Uc( BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

So:  cUO  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  O  tháng42nám 2021 

TO TRINH 
Vvic thông qua danh rniic diy an 

thu hoi dat, di an co sir ding dat rtrng phong hç 
vão các mlic dIch khác trong nãm 2022 (bi sung) 

KInh gri: Hi dng nhan dan tinh. 

Can cü Luat  T chüc chInh quyn dja phung ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 

Can cir Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 n.m 2013; 

Can cüNghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 ciia ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hânh mt so diu cüa Lut Dat dai; 

Can cü Nghj djnh s O1/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 näm 201?  cüa Chinh 
phü süa doi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lu.t Dat dai; 

Can cir Ngh djnh s 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 nm 2029 cüa Chinh 
phü si.ra dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai; 

Xét d nghj cüa S& Tài nguyen và Môi trithng tai  Ti trInh s 4136ITTr-
STNMT ngày 03/12/2021, Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh 
thông qua danh miic dr an thu hôi dat, dir an có sr diing dat rl'mg phông h vào 
các mlic dich khác trong näm 2022 (bô sung), nhix sau: 

1. D an diu chinh M& rng bãi tm Cü'a Vit thuc khu dch vi,i - 
du llch  Cfra Vit: 

Dr an diu chinh M rng bi tm Cüa Vit thuc khu djch viii - du ljch 
Càa Vit dA ducic UBND tinh thôn nhât chü throng m& rng dê lam ncri kinh 
doanh, tao  vic lam, on djnh sinh kê cho ngi dan bj ânh hung bâi dr an Ha 
tang k5 th4t phiic vi giâi phóng mitt bang dê ma rng Cãng Cra Vit tai  Thông 
báo kêt lun so 1 15/TB-UBND ngày 29/7/202 1 và Dir an dà ducic HDND huyn 
Gio Linh phê duyt chü trtrcnig dâu ttr xây drng tai  Nghj Quyêt so 61/NQ-
HDND ngày 24/11/2021, vâi din tIch 6,73 ha. Day 1àdir an cap bach cüa huyn 
Gio Linh can phãi triên khai nhanh trong nam 2022 dê di dai khân trixong 68 h 
dan & Khu phô 6, thj trân Cira Vit thuc phm vi m& rng Cãng Ciia Vit. 

2. Dy an Nghia trang ph.c vu di dôi m khu vuyc Bc song Hiu: 

Dr an Nghia trang ph1c vi di dxi m khu vvc  B& song Hiu d ducic 
UBND tinh phê duyt tai  Quyêt dnh so 2307/QD-UBND ngày 30/8/2021 vâi 
quy mO din tIch 9,70 ha, th&i gian thirc hin dir an tir nàm 2021-2023. Day là 
d an phc v di d&i m dê giài phóng mt bang dir an Khu do thj BAc song 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

O CHU T!CH 

Hiêu giai doan  2 nhtm dam bão tin d và k hoach  thu ngân sách giai doan 
202 1-2025. 

Dir an dã dirçic HDND tinh thông qua Danh miic dir an thu hôi dat bô 
sung trong nàrn 2020 ti Nghj quyêt so 35/NQ-HDND ngày 23/7/2020, vi din 
tIch 9,61 ha và dâ du'cic UBND tinh phê duyt ké hoch sü dçing dat näm 2021 
ti Quyêt djnh so 964/QD-UBND ngày 27/4/202 1, vôi din tIch 9,59 ha. 

Tuy nhiên, din tIch sir diing dt theo bàn d da chInh d thirc hin dir an 
là 10,419 ha, tang 0,829 ha so vâi kê hoch 51r diving dat dâ dugc UBND tinh phé 
duyt ti 964/QD-UBND ngày 27/4/2021. Phân din tIch tang them là chü yêu là 
din tich mái ta luy nên duing bao quanh, ph.m vi gia cô hai dâu các vj trI cong 
thoát nuâc khu viic. 

D Co cc sâ trin khai các d? an nêu trén, 1iJy ban nhân dan tinh trInh Hi 
dông nhân dan tinh bô sung 02 dir an thu hôi dat, vâi din tIch 7,56 ha (trong do: 
Dr an diêu chinh M& rng bãi tam Cra Vit thuc khu djch vii - du ljch Ci:ra 
Viêt, voi diên tIch 6,73 ha và Dir an Nghia trang phiic vi di dii m khu virc Bäc 
sOng Hiêu, vi din tIch 0,83 ha) và 01 dir an có si:r diing dat thng phông h vi 
din tIch 1,80 ha (Dir an diêu chinh M& rng bãi tam Cira Vit thuc khu djch 
vu - du ljch Ci.'ra Vit) vào m1ic dIch khác trong näm 2022. 

UBND tinh kInh d nghj HDND tinh xem xét thông qua tai  k h9p thir 6 - 
HDND tinh khóa VIII./.- 

Noi ,,Ithiz: 
- Nhix trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS-HDND tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- S& Tài nguyen và Môi trixông; 
- Li.ru: VT, TN.
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Ha S5 Bong 


	Page 1
	Page 2

		2021-12-03T17:14:46+0700




