
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Ty do - Hinh phác 

So: v4  /TTr-UBND Quáng Trj,  ngay3Qthangçnam  2022 

TO TR!NH 
v vic thông qua danh micdr an cosfr diing dt 

va thu hoi dat de thrc hiçn dau thau dir an 

KInh gui: Hi dng nhãn dan tinh. 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can Cu Lust D.0 tu ngày 17 tháng 6 nàm 2020; 

Can cir Lut D.0 thu ngày 26 tháng 11 näm 2013; 

Can cix Nghj djnh s 31/2021 /ND-CP ngày 26/3/2021 cüa Chinh phU quy dnh 
chi tiêt và hung dn thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tix; 

D trin khai cac buóc tip theo du thu dir an có sir diing dt thirc hin các du 
an theo quy hoach sir diing dat; tren cc sâ kiên chi dao  cüa Ban Chi d.o cac dr an 
dng lirc tinh ti buôi lam vic ngày 08/4/2022, kiên cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy ti 
cuc hçp ngày 20/5/2022, kiên kêt 1un cüa k' hpp thi.'r 16 Thu?mg trirc HIDND tinh 
ngày 27/5/2022; kt qua phôi hçp rà soát, dê xuât cüa Sâ Tài nguyen và Môi trung 
tai Cong van so 1657/STNMT-PQLDD ngày 28/5/2022; UBND tinh báo cáo và dê 
nghj HDND tinh nhu sau: 

Trên ca s quy djnh tii khoãn 3 Diu 4 cüa Lu.t D.0 tu "3. Trwàng hcip có quy 
djnh khác nhau giü'a Luat Dáu lit và luat  khác dà dirçic ban hành trzthc ngày Luçt 
Ddu 1w có hiéu hrc thi hành ye trinh 1u thi tuc dáu lit kinh doanh, báo dam dáu 1w thI 
thy'c hin theo quy djnh cüa Lut Dâu lit..."; 

Khoán 2 Diu 31 cUa Nghj djnh s 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và huâng dan thi hành mt so diêu cüa Luât Dâu tu "2. Tài lieu, 
giây tà giái trInh dê xuát hlnh thüc 4ra chQn nhà dâu tit theo quy djnh tgi các khoán 1 
và 2 fjiêu 33 Lut Dáu tic gôm: 

a) Bàn sao Dan!, niuc dw an 1/lu hi dat dd dwo'c Hôi dEng nhân dan cap 
tin/i thông qua, giáy là chz'ng minh dat dà dwcrc giáiphóng m'It bang ('nêu co,), tài 
lieu giái trInh khác (néu co) trong trithng /,rp dê xuât lya chçin n/ia dâu fir thông 
qua /zIizli 1/lay dâu giá quyên sü' dyng dat 1/leo quy din/i cfia p/zap IuIt ye dat dai, 

b) Bàn sao Dan!, myc dt an thu /ii dat dã dwçrc H5i dng nhân dan cp 
tin/i 1/i ông qua; giáy tà ching minh dat chira dtcçic giái phóng mçt bang ('neu co,), tài 
lieu giái trInh khác ('nêu co) trong trithng Izip dê xuât lra ch9n n/là dâu tic thông 
qua dau luau dr an có sfr dyng dat. Trong tru'àng hcrp nay, dé xuát dr an dáu Eu' xác 
djnh so b5 tong chip/n' thrc hin c4rán  dwcrc xác djnh trên cct s& lông m&c dáu tic cüa 
dt an theo quy djnh czapháp lut ye xay dirng, khóng bao gOm chi phi bOi thwOng, hO 
trcr, tái djnh cu 

Trie&ng hçrp dá'u thu ly'a chQn nhà ddu tic theo quy d/nh cña pháp 1uç2t v xâ 
h5i hóa, pháp luut chuyén ngành, tài lieu giái trInh can c& pháp 1 và diéu kin ap 
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dung hlnh th&c 4ra chQn nhà ddu iw thông qua ddu thdu theo quy ct/nh cza pháp lut 
ye xii hçi hóa, pháp lugt chuyên ngành ". 

UBNDtinhtrmnhHDNDtinhthongquadanhmiic diráncó sirdimgdtvàthu 
hôi dat dê th%rc hin dâu thâu dir an có sü diing dat dôi vài Dir an Khu du ljch sinh 
thai, nghi during và djch vi ph,i trg Triu Van vói din tIch 204,7 ha. 

Kinh d nghj Hi dng than dan tinh xem xét quyt djnh. 
(Ta trinh nay thay thE ni dung tgi myc 1 T& trinh so' 84/TTr- UBND ngày 

26/5/2022,)i.  " 

Noii nhin: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sec: NN-PTNT, TNMT; 
- Ban Quãn ly' KKT tinh; 
- TJBND cáo huyn: Triu Phong, 
Hái Lang, Dakrông; 
- CVP, cáo PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, THU, KTTUI,. 
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