
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

S:J8& / TTr-UBND 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tu do - Hinh phüc 

Quáng Trj, ngày  Q.Z.  tháng ,i näm 2020 

T€i TRINH 
V vic thông qua diu chInh d!a  diem, danh mc dr an: 

dt khu cong nghip; dt nàng luqng; dt& do thi trong Diu chinh 
quy hoich sir diing dat den nam 2020 va ke hoich sir diing dat 

k' cuEi (2016-2020)  tinh Quãng Tr! 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cr Lut To chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Can ctr Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

Can cur Nghj quyt s 751/201?/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 cüa U' ban 
Thithng vii Quôc hi giãi thIch mt so diêu cüa Lut quy hoach; 

Can cur Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu thi hành 1ut dat dai; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 
06 tháng 0lnàm 2017 cüa Chinh phü si:ra dôi, bô sung mt so ngh dnh quy dnh 
chi tiêt thi hành Luât Dat dai; 

Can cir Nghj quyt s 144/NQ-CP ngày 14/11/2018 cüa ChInh phü v diêu 
chinh quy hoach sur ding dat den närn 2020 và kê hoach  sir dung dat kS'  cuôi 
(20 16-2020) tinh Quàng Trj; 

Can cr Thông tix s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tnràng 
B Tài nguyen và môi tnrông quy djnh chi tiêt vic lip,  diêu chinh quy hoch, kê 
hoach sü diing dat; 

Can ccr Thông báo k& 1un s 70/TB-BTNMT ngày 12/1012020 cüa Bô Tài 
nguyen và Môi tru1ng thông báo kiên kêt 1un cüa B tnr&ng Trân Hông Ha tai 
buôi lam vic vâi Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh Quãng Tr ye cong tác tài 
nguyen và môi trtr&ng trên dja bàn tinh; 

Can cur Côngvän s 6640/BKHDT-QLKKT ngày 07/10/2020 cüa Bô K 
hoach và Dâu tu ye vic dê an diêu chinh, bô sung quy hoach các khu cong 
nghip trén dja bàn tinh Quãng Trj den nàm 2020, 

IJBND tinh báo cáo và d ngh Hi dông nhân dan tinh nhu sau: 

1. ChI tiêu dt khu cong nghip: 

Thirc hin chi dao  cüa Thu tuàng ChInh phü tai  van bàn so 1005/TTg-NN, 
ngày 3 0/7/2020. UBND tinh dâ trInh I-IDND tinh ban hành Nghj uyêt so 60/NQ-
I-IDND ngày 10/9/2020 ye vic diêu chinh chi tiêu s diing dat. Theo do, dã 
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thông qua b sung 500ha d.t khu cong nghip tui dja bàn huyn Hài Lang. Sau 
do, UBND tinh dâ báo cáo Thu tuàng ChInh phü, Bô Kê ho.ch và Dâu tu dê dê 
nghj phê duyt De an diêu chinh, bô sung quy hoach các khu cong nghip trên dja 
bàn tinh den nãm 2020. 

Tuy nhiên, ngày 07/10/2020, B K hoach và Du tu có Cong van s 
6640/BKHDT- QLKKT ye viêc dê an diêu chinh, bô sung quy hoach các khu 
cong nghip trên dja bàn tinh Quãng Trj den näm 2020. Theo do, dê nghj UBND 
tinh trInh ChInh phU diêu chinh Nghj quyêt so 144/NQ-CP ngày 14/11/2018 cOa 
ChInh phü ye diêu chinh quy hoach sir d1ing dat den näm 2020 và kê hoach sir 
dung dat kS'  cuôi (2016-2020) tinh Quãng Trj. Sau do, mth dugc xem xét diêu 
chinh, bô sung vào quy hoach  các khu cong nghip. 

Mt khác, tai miic 4 cüa Cong van s 6640/BKHDT-QLKKT, B K 
hoach và Dâu tu cüng kiên nghj UBND tinh diêu chinh giám chi tiêu sü dicing dat 
cOa các khu cong nghip närn trong quy hoach nhung chua có diêu kin triên khai 
ngay tai  thôi diem hin nay dé bô sung chi tieu sir diing dat cho Khu cong nghip 
Quâng Trj và trInh HDND tinh thông qua dê s0m duçic phê duyt quy hotch diêu 
chinh, bô sung các khu cong nghip. 

Qua rà soát, Khu cOng nghip thuc Khu kinh t Dông Nam Quáng Trj 
(nãm trên dja bàn huyn Triu Phong) duqc ChInh phO phê duyt tai  Nghj quyêt 
so: 144/NQ-CP ngày 14/11/2018, Co din tIch là 1.233ha. Den nay chi mâi có dir 
an dau tis khu cong nghip da ngành Triu PhO vi din tIch 580ha dâ np ho so 
dê xuât dr an dâu tix tai Bt Kê hoach và Dâu tu (hin Bô dang thâm djnh), din 
tIch cOn lai  653ha chua có dir an dâu tu thrcic chap thuan  (dy an nhà may kInh 
siêu rnông chat lttcing cao CFG và 02 dy an dâu twxáy dyng, kinh doanh két cáu 
hg tang khu cong nghiêp da ngành cza C'Ong ty CO phán kinh doanh và dOu tu 
Tru'àng Giang và C'Ong ty CO phán Thai BInh Xanh. 03 chr an nay dd duçic 
UBND tinh dóng j' chz tru'clng cho kháo sat, 1p  dr an, nhz.rng den nay van chu'a 
nóp hO sd dw an dáu tu). 

* Do do, d cO chI tiêu quy hoach  dt khu cOng nghip tai  huyn Hái Lang 
nhäm bO sung quy hoach  khu cong nghip (VSIP) trong närn 2020, UBND tinh 
thây rang nêu trInh ChInh phO diêuchinh Nghj quyet so 144/NQ-CP thI dOi hOi 
nhiêu thii gian và phài có ' kiên thâm dinh cOa các B, ngành Trung ucing truOc 
khi ChInh phO phê duyt. VI v.y, d kjp thai trInh ThO tung ChInh phU diêu 
chinh, bO sung quy hoach các khu cong nghip tren dja bàn tinh; UBND tinh d 
nghj HOND tinh thông qua ngh quytdiêu chinh giãm 497ha chi tiêu quy 
hoach dat khu cong nghip tai  Khu kinh tê Dông Nam thuc huyn Triu Phong 
sang quy hoach tai  huyn Hâi Lang dê thirc hin dir an Khu cong nghip Quáng 
Trj (theo kién nghj tgi myc 4 cüa cOng van 6640/B KHD T- QLKKT, ngày 
07/10/2020 cña Bó Ké hoach và Dâu tic,). 

Di vi chi tiêu 500ha dã &rçic FJDND tinh thông qua tai  Nghj quy& s 
60/NQ-HDND ngày 10/9/2020, UBND tinh së chi d40 4p nht vào quy hoach sr 
d%ing dat giai doan 202 1-2030; dông th?yi, diêu chinh bô sung Iai  chi tiêu quy 



hoch cho huyn Triu Phong d thrc hin các dr an trong khu cong nghip da 
ngành. 

2. Chi tiêu dt nãng ltrçrng (din gió): 

Qua rà soát cac dr an din gió trén dja bàn tinh Quâng Trj, dn nay UBND 
tinh dã trInh Bô Cong Thucing, Thu trng ChInh phü 79 dir an din gió bô sung 
vào quy hoch din lçrc, den nay dà có 31 dr an dã duçic Thu tuâng Chmnh phü, 
B Cong Thucing phê duyt. Trong do: 

- 17 dir an dA &rçic UBND tinh cp Quyt djnh chü tri.rcing d.0 tu, vOi tng 
din tich sCr diing vào miic dIch nãng 1ung là 141,47ha, cac dir an nay dã va 
clang triên khai thirc hin. Dà cci bàn có quy hoach si diing dat và dã cho thuê dat 
mt phân. 

- 14 diy an du'qc Thu ttr&ng ChInh phü bô sung danh myc vào quy 
t •$. •A hoch phat trien diçn lirc tu Van ban so 795/TTg-CN ngay 25/6/2020, vol 

tong din tIch sfr dyng 299,03ha (trong do myc dIch nàng krqng là 187,92ha, 
dt sfr dyng tm thbi là 111,llha) nhung chtra có trong danh myc dçr an ella 
quy hoch sfr dyng dt dã duçrc phê duyt. 

- 48 dr an clang trInh BO Cong Thuang b sung quy hoach din hrc (chu'a 
ducic chap thun) vâi tong din tIch là 622,55ha. 

Chi tiêu dt nàng lugng trên dja bàn tinh duçic ChInh phü phé duyt tai 
Nghj quyêt so 144/NQ-CP ngày 14/11/2018 là 1.361 ha, den nay dã thrc hin 
700,9ha, cOn lti 660,lha. Tuy nhiên, dôi v&i chi tiêu dat näng lirqng dành cho 
din gió (134ha) dã thrc hin hét. 

VI 4y, d có chi tiêu dt näng Iung di v&i 14 dir an din gió dâ duc 
ThU turng ChInh phU bô sung danh m1ic van quy hoch phát trién din hrc tai 
Van bàn so 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 dê cap chU tnxang dâu tu dllng nhi.r triên 
khai trong nàm 2020; UBND tinh d nghj HOND tmnh diu chink chi tiêu sfr 
dyng dt dlla 06 dir an thlly din vó'i din tIch 195ha tti huyn Htthng Hóa và 
huyn Dakrông dã dugc ChInh phU phé duyt ti Nghj quyêt so 1 44/NQ-CP ngày 
14/11/2018 do không cO khã näng thirc hin dé chuyên sang th1rc hin các dir an 
din gió theo chi dao cUa B Tài nguyen và Môi tru?mg tai  Thông báo két 1utn so 
70/TB-BTNMT ngày 12/10/2020 (co danh myc các drán kern theo). 

3. Chi tiêu dt & do th: 

Ngày 06/8/2020, UBND tinh dâ ban hành Quyt djnh s 2028/QD-UBND 
ye vic phê duyt danh miic dir an dâu thâu có scr diing dat trên dla  bàn thânh phô 
Dông Ha, trong do CO 05 dir an can thirc hin trong näm 2020. Tuy nhiên, có 04 
dir an chua cO trong quy hoach sU diing dat vOi tong din tIch 77,33ha, cv the: 

- Dv an khu dan cu du&ng Cn CO (giai doan  3), thành ph Dông Ha: Dâ 
duçic UBND thành phô Dông Ha phê duyt quy hoach chi tiét xây dimg t' 1 
1/500 tai  Quyêt  dlnh  so 2399/QD-UBND ngày 28/10/2015 viii quy mô 15,22ha 
(giai doan 3 thrc hin 4,7ha, chua có trong quy hooch  sir dung dat). 
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- Du an khu do thj Thuân Châu, thành ph Dông Ha: Dã ducc UBND 
thành phO Dông Ha phê duyt quy hotch chi tiêt xây dmg t l 1/500 tai  Quyêt 
djnh so 2335/QD-UBND ngày 07/12/20 17 vâi quy mô 26,94ha (dã có trong quy 
hotch s& dung dat là 9,4lha và chua có trong QHSD dat là 17,53ha). 

- Di.r an khu do thj phIa Dông thành ph Dông Ha (dithng Lé Th Tit): Dâ 
thrgc UBND thành phô Dông Ha phê duyt quy hoch chi tiêt xây drng t 1 
1/500 ti Quyêt djnh so 2584/QD-UBND ngày 03/12/2018 vâi quy mô 111,6ha 
(giai don thirc hin trong näm 2020 là 45,3 ha, chua có trong quy hoach sr dirng 
dat). 

- Dir an khu do thj Bäc Song Hiu (giai doan  2) do Sâ Xây dirng lam chü 
dau ti.r: Dã duqc UBND tinh phê duyt quy hoch chi tiêt xây drng t' 1 1/500 tai 
Quyét djnh so 2982/QD-UBND ngày 21/12/2018 vâi quy mO 102,5ha (phân k' 
giai doan nay thirc hin 9,8ha, chua Co trong quy hoach sir dicing dat). 

Nhu v.y, ting din tIch dat & do thj cüa các dir an &iu tu cn thkrc hin 
trong nãm 2020 là 77,33ha; Tuy nhiên, các khu do thj nêu trên chua có trong 
quy hoach  sCr diing dat den näm 2020 cüa tinh Quãng Trj. 

A P A A A De co cci sci trien khai thirc hin, UBND tinh de ngh HDND tinh dieu 
chinh chi tiêu dt clia 19 dir an các khu do thj t?i  thành phô Dông Ha dä duqc 
ChInh phü phê duyt tai  Nghj quyêt so 144/NQ-CP ngày 14/11/2018, nhung 
không cO khá nang thirc hin trong näm 2020 sang thirc hin các dir an dâu thâu 
theo Quyêt djnh so 2028/QD-UBND ngày 06/8/2019 cüa UBND tinh (co danh 
muc các dw an kern theo). 

KInh trInh Hi dng nhân tinh quan tam xem xét, giài quyêt./.  /- 

TM. UY BAN NHAN D ' 
CHU T!CH 

Vô Van Htrng 

Nci nhmn: 
- Nhix trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Các Si: TNMT, XD, CT; 
- Ban QL KKT tinh; 
• UBND các huyn: Triu Phong, 
Hâi Lang, Dakrông, Huórng Hóa 
và Thành phô Dông Ha; 
- Luu: VT, TH(D), TN.  y1q. 



DANH MI)C, 

(Kern theo 

.' T 
C AN DAT N 

Otriith 

PHI) LI)C I 

LUONG DE NGIII DIEU CHINH, BO SUNG 

- UBND ngày  O2,/g',/  /2020 cüa UBND iinh) 

IT anh uie1ir1n' ) - DintIch (ha) 
2 Dja diem Ghi chá 

Dir an (Ia dirçrc phé du tat Nq444 n'' g chira thtrc 
hin d nghj diu chinh s' h: 

195.00 

I Thus' din Khe Chàm 30.00 Hirâng HOa 

2 Thus' din Se Pang Hieng 35.00 Htrâng HOa 

ThCiy din Ra Lay (2 MW); Thüy din Ra Lay, dung 
day 35Kv Lao Bão di Ta Long, 

40.00 Da Krong 

Thñy din Se Pa Linh (2,6 MW), Thiy din Se Pa Linh, 
thrrng day 35Kv (L.Bão di A Vao) 

38.00 Da Krông 

Thiy din A Chô (9,4 MW) 
6km dt.thng day 35 Ky (Thy din A Chô - Dakrông 1) 

37.00 Da Krong 

6 
Thüy din Giang Thoan (1 MW) 
1 km dumg day 35 Ky (Thüy din Giang Thoan - thôn 
Kreng xA Huâng Hip) 

15.00 Da Krong 

II 
Diu chinh chi tiêu d thyt hin 14 di an dirç'c Thu ttró'ng 
Chmnh phü b sung tai Van ban s 7951rrg-CN ngày 
25/6/2020 

187.92 

I Nhà may Huàng Linh 5 8.0 Huâng Linh 

2 NhamáyThCQuãngTr2 17.4 
Tan Thành và Tan 

Long 

3 Nhà may TNC Quâng Trj 1 17.4 x Tan Thành 

4 Nba may Huàng Linh 7 7.3 Huâng Linh 

5 Nhà may HLràng Linh 8 7.1 Hiràng Linh 

6 Nhà may AMACCAO - Quãng Tn 1 17.0 
Tan Lp, Tan Lien, 
Xa Htic, Htró'ng Lc 

7 Nhà may Tan Hçp 12.9 Tan Hcip 

8 Nhà may LIG Huâng HOa 1 16.5 Hiràng Tan 

9 Nhã may LIG Huâng Hóa 2 16.5 
Tan Long, Tan Lp 

và Hiràng LOc 

10 Nhà may Hal Anh - Quâng Trj 11.8 
Tan Thành và thj 

trãri Lao Bão 

II Nhà may Hoãng Hal 17.5 xa Huc 

12 Nhà may Tài Tam 17.5 XA Huc 

13 NhàmáyHuângHip2 10.5 HuàngHip 

14 Nhà may Huàng Hip 3 10.5 HirOng Hip 
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DAM-i MVC ?.Th1/ANf)AT'\kOTH! DE Nd-I! DIEu CHINH, BO SUNG 

èm theo TO! rinhjsd4g2TI,;' BND này  O.t//4'2O2O  cüa UBND link): 

TF 
Din tIch 

(ha) 
Dia dim Chi chü 

D an dã duqc phê 
chua thyc hin d nghj' ch Jisagic 11 

77.79 

I 3.20 Phumg 3 QH khu tái djnh cu duäng Khoá Bâo 

2 QH dan dan khu khe Lucic (Khu virc tr6ng màu) 6.06 Phu&ng 3 

3 QH khu bit thi,r quanh h Km6 5.00 Phu&ng 4 

4 CSHT khu tái djnh Cu khu ph6 5 2.00 Phuing 4 

QH dan cu dcc theo kênh h Di An (Các bãi dt 
trông, dt cay hang nãm dcc theo kênh) 

2.68 Phug 5 

6 QH dM dcc hai ben dtthng tránh thành ph 9.60 Phu&ng Dông Giang 

QH dt a dt a dc hai ben du&ng (Ti duOng Iran 
Nguyen Han-duing tránh phIa Dông thành phi) 

5.60 Phu&ng DOng Giang 

8 QH KDC vOng Dac 4.00 Phucing Dông Giang 

9 QH KDC vIng Choi 3.00 PhtxOng Dông Giang 

10 QH dAt 0 khu ph 2 2.00 Phu0ng Dông Giang 

Ii QH khu dan cu Khu ph 7, 8 2.51 Phumg DOng L 

12 QH dAt 0 dcc du0ngNguyn Biu 5.00 Phu&ng Dong L 

13 
QH dAt 0 giáp Dông L Tri,ic dumg quc phOng, 
khu Trung Chi 

1.83 PhuOng Dong Lucmg 

14 QH dAt 0 Wing Ha MiAu ( Khu khe Mucm-LOm Mo) 2.50 Phucmg Dông Luang 

15 QH dAt 0 khu dan cu Trung Chi - Di Ang 1.50 PhuOng DOng Lung 

16 QH dAt 0 ( Khu tram thucmg-Bàu Me) 9.60 Phuemg DOng Lucmg 

17 QH dAt 0 Khu Hiêu Thu-qng 2.20 PhuOng DOng Luang 

18 
QH dAt 0 dc thrOng quc phOng ( Khu ph Lø 
PhuOc) 

5.71 PhuOng DOng Luong 

19 QH dAt 0 Khu ph 3 3.80 PhuOng Dong Lucmg 

Diu chinh din tIch dê thirc hin các dy an theo 
Quyt dlnh  2028/QD-UBND 

77.33 

I Khu dan cu thrOng Cn Co (giai don 3) 4.7 
PhuOng 2 

2 Khu do thj Thuân Châu 17.53 PhuOng DOng Luong 
Quy mO 26,94 ha (dâ 
cO trong QHSD dAt 
là 9,41 ha) 

Khu 40 thj phia Dông Thành Ph6 DOng Ha (duOng 
Lê ThA hAt) 

45.3 
Phumg 2, phuOng 

Dông L 

4 Khu 40 thj BAC Song HiAu (giai don 2) 9.8 
PhuOng Dông 

Giang, DOng Thanh 
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