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Dc 1p  - Ttr do - Hinh phüc 

Quáng Tn,  ngàyd4fi tháng4o nàm 2022 

TO TRINH 
V vic bô sung danh mtic dir an thu hôi dat, dr an có sü' ding 

dt rirng dc diing vào danh mtic dã trInh tai To trInh s 181/TTr-UBND 
ngày 23/9/2022 cüa UBND tinh 

Kinh gCri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cir Lut T chuic chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; 

Can cir Lutt Dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

Can ci Nghj dinh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP 
ngây 06/01/2017 cüa ChInh phü si'ra doi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi 
tiêt thi hành Lugtt Dat dai; Nghj dnh so 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa 
ChInh phü s1ra dôi, bô sung mt so nghj djnh quy ctjnh chi tiêt thi hành Lu.t Dat 
dai; 

Ngày 23/9/2022, UBND tinh dã có T trinh s 18 1/TTr-UBND tinh giri 
HDND tinh ye vic thông qua danh m11c dr an thu hôi dat, dii an có sir dimg dat 
trông lila vào các mic dIch khác trong nãm 2022. 

Tuy nhiên, theo d xu.t cüa Cong ty C phtn Thüy din Tnr&ng Son t1i dr 
an Thüy din Dakrông 3 có htng miic thr&ng day 35kV và Cong ty Co phân Son 
Hâi Thüy din Quãng Trj tai di:r an Thüy din Dakrông 4 có hang mi:ic  ngách 
ham can duqc dãng k vào kê hoach st'r ding dat nám 2022 cüa huyn Dakrông. 

D h try Nhà du tu sórn hoàn thin h so pháp 1' dam bão diêu kin 1.p 
thu ti:Ic  thu hôi dat, thuê dat, triên khai di:r  an theo dung quy djnh; UBND tinh dê 
nghj HDND tinh bô sung danh miic di:r  an thu hôi dat, dir an có sir dung dat rirng 
d.c ding vào các rnic dich khác dôi v&i các hang rni:ic  nêutrên vào danh rni:ic dã 
trInh ti Ti trinh so 181/TTr-UBND ngày 23/9/2022, ci the: 

- Chp thutn thu hi dtt hng miic dung day 35kV - di:r an Thüy din 
Dakrông 3 cüa Cong ty Co phân Thüy din Tnthng Son, vói din tIch 0,15 ha ti 
xaTà Long; hang mi:lc  ngách ham - di:r  an Thüy din Dakrông 4 cüa Cong ty Co 
phân Son Hãi Thüy din Quãng Trj, vci din tIch 0,29 ha tai xâ Dakrông, huyn 
Dakrông. 

- Cho phép chuyn mi:ic  dIch 0,29 ha d.t thng dc diing (dat không có rirng 
do Ban Quán lj Khu báo ton thiên nhiên DakrOng quán l và theo quy djnh cia 



Luçt Lam nghip 2017, Nghi djnh so' 156/20]8/ND-CP ngày 16/11/2018 ca 
Chinh phi thI khOngphái lçp  phiro'ng an trOng rimg thay the hoçc nç5p tiên trOng 
rimg thay the) tai xA Dakrông, huyn Dakrông dé xây dimg ngách ham dir an 
Thüy din Dakrông 4 cüa Cong ty Co phân San Hâi Thüy din Quãng Trj. 

KInh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét giãi quyk/.  V 

No'i nhmn: 
- Nhix trén; 
- ChÜ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các so: NN-PTNT, TNMT; 
- UBND huyn Dakrong; 
- CVP, cac PCVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, THU, KTTU . 
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