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thir 14 HDND tinh khóa VIII 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin Van bàn s 359/HDND-TTCTDB ngày 05 tháng 12 nàm 2022 
cüa Hi dông nhân dan tinh ye vic các ni dung dé nghj giâi trInh, lam rö tai  k' 
hçp thir 14 I-IDND tinh, Uy ban nhân dan tinh xin báo cáo nhiz sau: 

A • A. Ye kinh te - xa hoi: 
- UBND tinh báo cáo v hot dng cung c.p nix6c sach  nông thôn; tü do 

xác djnh tinh chInh xác, dOng thiic tê t 1 gia dInh nông thôn si:r diing nuOc sach 
näm 2022 dat  95,12IKH 93,48% nhii sau: 

I. Hot dng và quãn 1 hot dng cung cp dch vii. nu*c sch hin 
nay trén d!a  bàn tinh, nht khu v1rc nông thôn. Tu do xác dlnh  tInh chInh 
xác, dáng thirc tê t 1 gia dInh nông thôn s& dting ntro'c sich 11am 2022 dit 
95,12/KB 93,48%. 

1. V hoat dng cung cp djch vi nilóc sach  trén dja bàn tinh nói chung: 
Hoat dng quãn 1 nhà nuóc v cp nuâc sach  duçc UBND tinh giao cho 

S Xây dimg (dôi vâi cap nu&c sach  khu vixc do thj và khu cong nghip) và Sâ 
Nông nghip và Phát triên nông thôn (dôi vâi cap nrc khu vrc nông thôn) chü 
trI tham muu. TInh hInh hoat dng và cong tác quân 1 ho.t dng cung cap djch 
vi nuóc sach  khu  vvc  do thj hin nay trên dja bàn tinh nhix sau: 

1.1. TInh hInh hogt d5ng cá'p njrác sgch do thj 
Trén toàn tinh Quáng Trj hin có duy nht mt dn vj cung cp nisc sach 

dang hoat  dng là Cong ty CO phân Nuâc sach  Quãng Tn (Doanh nghip cô 
phân do Nhà mthc gi 51% cô phân). Cong ty Co phân Nuc sach  Quãng Trj 
quãn l' 10 Nba may san xuât, cung cap nuOc sach  phiic vi các do thj và vüng 
yen do trong toàn tinh vth tong cong suât thiêt kê 53.200m3/ngày.dêm cung cap 

nuàc sach  cho 12/13 do thj trén toàn tinh (thj trân Ci:ra Tüng chua có h thông 
cap nuâc sach  do thD. Tuynhiên, hin nay mt sO nhà may nithc sach  dang  hoat 
dng qua cOng suât thiêt kê (6/10 nhà may, bao gôm: Gio Linh, DOng Ha, thj xa 
Quàng Trj, Khe Sanh, Lao Bão, Cam L); cOng suât khai thác bmnh quân 
52.000m3/ngày.dêm. 

Cong tác ni kim, ngoi kim chat luçing nuâc sach  duçic Cong ty C 
phân nuâc sach  Qung Trj và Trung tam kièm soát beth tt tinh thrc hin 
thi.r&ng xuyên, djnh kS'  theo quy djnh. Theo báo cáo cüa COng ty Co phân nithc 
sach Quâng Trj và Trung tam kiêm soát bênh tt tinh, chat luqng nuâc sach  sau 
xü l ti các nhà may cap nithc dam bâo chat hxçing theo QCVN 01-1:201 8/BYT 
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Quy chu.n k thut quc gia v ch.t luçmg nuâc sach  sü ding cho mJ1c dich 
sinh hot. 

V giá djch vi cp nuóc sch thirc hin theo Quyt djnh s 31/201 5/QD-
UBND ngày 14/12/2015 cüa UBND tinh ye vic Quy djnh giá tiêu thi nuc 
sach trên dja bàn tinh Quàng Trj. Trong do giá ni.rc sch dung cho sinh hot cUa 
cá nhân, h gia dInh, t.p the là 7.200 dông/m3. 

Các dr an du tu xây dirng, nâng cp, cái tto Nba may cp nuóc dang 
triên khai thiic hin: Hin nay, nhà may nuc Tan Liiing dang trong qua trInh 
nang cap cong suât tü 15.000 m3/ngày.dêm len 28.500 m3/ngày.dêm theo chü 
trung ti Van bàn so 4523/UBND:CN ngày 27/9/2021; dam báo cung cap nuóc 
sch cho thành phô DOng Ha và diêu tiêt, bô sung nguôn nrnrc sach  ti'.r Nhà may 
nithc Gio Linh cho thj trân Gio Linh, Khu Cong nghip Quán Ngang và vüng 
dan cu khu vrc nông thôn lan can. 

V mt s chi tiêu cp nuóc sach  do thj: Ti 1 tht thu thoát thoát nj.rcc 
sach 11 tháng dâu näm 2022 là 23,38%, giãrn 1,22% so vOi nàm 2021, tuy nhiên 
ti l nay van cOn khá cao so vOi mic tiêu phân duâi 18%. Ti l ngui dan do thj 
duçc si'r diing nuóc sach  trung bInh khoâng 95,2% (tang 0,1% so vi näm 2021. 
Mt sO do thj ti l ng1.thi dan sir diing nrnc sach  dang cOn thâp nhi.r thj trân Gio 
Linh, Krông Kiang, Diên Sanh, Ben Quan). So li.rçing h dan sü ding h thông 
nuâc sach  tp trung duçic ma ring trong 06 tháng dâu nàm 2022 là 1.013 h, 
trong do khu virc thành thj là 713 h, nông thôn là 300 h. 

1.2. V cong tác quán lj hogt d5ng cung cá'p djch vy ca'p rnthc sqch dO thj 
V vic dam bâo hoat dng cp nuac an toàn và chng tht thoát, tht thu 

nuâc sach  (sau day gi tat là CNAT), UBND tinh dã kin toàn Ban chi d.o 
CNAT, trong do giao Sâ Xây drng là cci quan thumg trrc cüa Ban chi dto. 
Trên co sâ tham mini cUa Si Xây dirng, UBND tinh dã ban hành mt sO ni 
dung sau: 

- Quyt djnh si 3726/QD-UBND ngày 29/12/2017 v vic phê duyt Kê 
hoach CNAT cho toàn b h thông cap ni.róc tp trung khu vijc do thj tinh 
Quàng Trj giai doan 2021-2025; Quyêt djnh so 2355/QD-LJBND ngày 
06/9/202 1 ye vic thành l.p Ban Chi dao  CNAT; Quyêt djnh sO 2859/QD-BCD 
ngày 04/10/202 1 ye vic thành l.p To giüp vic Ban Chi dto CNAT;,Quyêt djnh 
sO 1 523/QD-BCDCNAT ngày 09/6/2022 ye yjéc ban hành quy ché hoat dng 
cüa Ban Chi dao,  tO giñp yjéc Ban chi dao CNAT. 

- Quyt dnh s 28/2022/QD-UBND ngày 30/9/2022 cüa UBND tinh ye 
viêc Quy dinh quan ly hoat dông cap nucic sach trên dia ban tinh Quang Tn NOi 
dung Quyêt djnh bao gôm: ban hành mt so quy djnh dOi yaj các to chüc, cá 
nhân yà h gia dInh có lien quan den vic san xuât, cung cap, tiêu th nuac sach; 
phan cOng, phân cap quân l' hoat dng cap nizâc sach;  quy djnh ye quãn l', dâu 
tir phãt triên h thông cap nuac. .y.v. 

Ngoài ra, Sâ Xây drng cüng dã duc giao nhim yu thu&ng xuyên don 
dc, kim tra yjéc xây dimg kê hoach cap nuac an toàn, dam bào hoat  dng cap 
nuac trong müa khô han  và mOa mua, bäo cüa Cong ty CO phan nuac sach 
Quáng Trj. Trong nàm 2022, thrc hin Kê hoach sO 21 23/KH-BCDCNAT ngày 
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27/9/2022 cüa Ban Chi dto CNAT, Sâ Xây dirng cia thirc hin kiêm tra cong tác 
phông ngra các nguy co rüi ro, xtr 1 các sir cô dam bào cap nithc an toàn và 
duy trI khâ näng dáp lrng nhu cau sü diing nixâc sach  cüa ngix1i dan trong müa 
mua, bäo narn 2022 tai  các Tram bmii cap 1, tr.m th 1' nrnrc sach  trên dja bàii 
do Cong ty Co phân nuâc sach  Quáng Trj quãn 1. 

V& cong tác dam bâo ch.t krçing ngun nithc phiic vi cp nuó'c stch sinh 
boat, UBND tinh cia ban hành Quyêt djnh so 169 1/QD-UBND ngày 29/6/2022 
ye vic phê duyt Danh milc nguôn nuic ni tinh, Danh m1ic nguôn nixcc phãi 
1p hành lang bâo v trên cija bàn tinh, trong do cia giao cho các c quan, dja 
phucng to chc thanh tra, kiêm tra, xr 1 vi phm trong vic 1p, quán 1 hành 
lang bão v nguôn nisc theo quy djnh. 

V giá djch vii cAp nithc sach  dusçic quãn 1 dam báo th1rc hin theo dung 
Quyêt djnh so 31/2015/QD-UBND ngày 14/12/2015 cüa UBND tinh ye vic 
quy djnh giá tiêu thii nuâc sach  trên dja bàn tinh Quàng Trj. Den nay, chi.ra thây 
có phãn ánh cüa to chic, cá nhân ye các vi pham trong quân 1 giá tiêu thii nuc 
sach. 

V vic quy hoach,  djnh huàng phát trin h thng cAp nithc sich: 
- Theo quy djnh cüa pháp 1ut (Nghj djnh 98/201 9/ND-CP ngày 

27/12/2019 cüa Chinh phü), ni dung quy hoach cap nuc duçic xác djnh trong 
quy hoach vüng, quy hoach tinh, quy hoach xây dirng và quy hoach h thông do 
thj và nông thôn; Quy hoach cap nuóc do thj duc to chüc 1p nhii mt do an 
quy hoach  riêng dôi vâi các thành phô trrc thuc trung ucmg. Do d, UBND 
tinh cia chi dao  các co quan tham miru xây dmg các ni dung ye quy hoach cap 
nuic vào quy hoach tinh; các do an quy hoach do thj, quy hoach  xây dirng các 
khu chüc näng, quy hoach  nông thôn. 

- Trong qua trInh 1p Quy hoach tinh Quãng Trj (hin nay chuAn bj trInh 
phê duyt), nhäm dam bào djnh hiio'ng phát triên và thijc hin quán l h thông 
cap nuOc sach  trên dja bàn tinh dáp üng nhu câu sü diing nithc sach  sinh  hoat 
cüa ngi.thi dan và nuóc sach  phic vi san xuât, phát triên kinh tê - xa hi, UBND 
tinh dA chi dao  Sâ Xây dmg thirc hin "Dê an cung cap nuâc sach  trén dja bàn 
tinh Quâng Trj giai doan 2021-2025, tam nhIn den nàm 2030". Den nay, Dê an 
cia hoàn thánh, duçic Ban Can sr Dàng UBND tinh chap thu.n và dang trInh Ban 
Thithng vu Tinh üy xem xét, cho kien tai  Van bàn so 3977/UBND-KT ngày 
17/8/2022. Be an djnh h.rOng xây d%rng h thông mng hthi cap nithc do thj, khu 
cong nghip, khu kinh té trên dja bàn tinh dông b tr h thông nguôn cap, nhà 
may và mng hxâi phü hqp vâi phân yang phic vi1 cap nuc. Dam bào cung cap 
nu6c sach  cho 100% khu virc dO th, ngoài ra cung cap nuâc s?ch  bô sung cho 
khu virc nông thôn lan c.n. Dê an cung cap nuóc sach  phân dâu miic tieu den 
nàm 2030 cO It nhât 70/101 xà có h thông cap nuc sach  t.p trung cho ngui 
dan sü diing, ti 1 nguii dan nOng thOn sü diing nuâc sach  ti'r cong trInh cap 
ni.ràc tp trung dat  trén 50%. 

V cong tác dAu tu xây dmg phát trin h thng cAp nuâc: UBND tinh cia 
ban hành Van bàn so 4523/UBND-CN ngây 27/9/2021 ye vic dâu tu dir an cãi 
tao, nâng cap Nhà may nuâc Tan Lixong; giao cOng ty nuc nghiên cüu xây 
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dijng tuyn ng c.p nuc tü H Ai Ta b sung rnrâc thô cho Nhà may nuâc Tan 
Lung. Ngoài ra, UBND dã có van bàn so 2879/UBND-KT ngày 22/6/2022 ye 
vic thirc hin các dir an thuc chuong trInh ho trq hang hóa ngành nuóc giai 
domn II (Italia) glri B Ké hoach  và Dâu ti..r và B Tài chInh nhãm triên khai 
hoàn thin xây thrng Nha may nithc Hái Chánh dê sam dua vào sir ding, tránh 
lang phi gay büc xüc trong du lun. 

2. V c.p rnthc nông thôn: 
Näm 2022, t' 1 ht gia dinh nông thôn sir diing ni.râc hcip v sinh' là ithc 

dt 95,12% so vói kê hoch là 93,48% cüa Nghj quyêt, tang 1,64%, do các 
nguyen nhân sau: 

Tai Nghj quyt s 91/2021/NQ-HIDND ngày 16 tháng 7 11am 2021 cüa 
HIDND tinh ye phi.rcing huóng, nhim v11 ké hoach phát triên KT-XH 5 nàm 
202 1-2025; t l h dan sà diing nuâc hçip v sinh a nông thôn den nàm 2025 là 
97,5%. Can cr Nghj quyêt trên, S& Nông nghip và PTNT dã xây drng chi tiêu, 
kê hoich phát triên cap nuac nông thôn trong giai doan 2021-2025 nhu sau: 

Näm 2021 2022 2023 2024 2025 

K hoch phát trin t 1 h 
giadInhnôngthônsrdung 
nuóc hop v sinh (%) 

92,14 93,48 94,82 96,16 97,50 

Ti th?yi dim xay dijng k hoach  giai doan2021-2025, nàm 2020 tr l h 
gia dInh sa diing nuOc hop v sinh là 90,80%. Be dam bâo hoàn thành chi tiêu 
den nàm 2025, t l h gia dInh sa d%ing nithc hop v sinh là 97,5%. Do do, 
trong qua trInh xây dmg kê hoach don vj lay t' l tang trung bInh tang hang 
nàm là 1,34%, tuang di..thng ((97,5%-90,8%)/5). 

Näm 2021, bang thiu ngun vén khác nhau, chInh quyn và ngui dan 
các dja phuong dä tp trung khäc phiic, saa chia các cong trInh cap nuâc bj hu 
hOng, dông thôi xây drng mOi, tiêp nh.n dua vào sa diing các h thông cap 

nuac cho các khu dan cu nông thôn nén t l dan so sa diving nuOc hop v sinh 
tang them. the nhir sau: 

-, Ba kh.c phc, sCca cha khn c.p dua vào hot dng tra li 05 cong 
trInh cap nuac tp trung nông thOn tai  các huyn: Cam L, Dakrông và Huàng 
Hoá tr kinh phi Trung uung ho trçi khân cap vói kinh phi là 6,6 t dông, cung 
cap nuac cho 630 h dan, cii the nhu sau: 

+ Khc phiic khn c.p NSH Xa Lit, xã Hu&ng Vit, huyn HuOng Hóa, 
cap nithc cho 162 h dan vâi kinh phi 2.000,0 triu dOng. 

'Nuàc hcip v sinli: Là nu&c khOng màu, khOng müi, khong v, khOng chCra các thành phn cO th gay ãnh 
huâng den sirc khôe con ngui, CO th dung d an, ung khi dun sôi. Ni.ràc HVS có the là ntràc mtra dtrçic tr 
trong các thiét bj dr trt, hoac là nguôn nirâc mt dtrcxc barn len sau dO dua vào bôn chira và truyn dn den 
ngi.rôi dan sir ding, hoc là nithc tr các cong trinh nuâc sinh hoot tp trung,.. 
Nuàc sach: Theo Quy chuân k5' thut QuOc gia ye nuàc sinh hot — QCVN 02:2009 BYT do B Y té ban hành 
ngay 17/6/2009, niiâc sch là nguon rn.rOc không rnàu, không rnii, không v, không chira các dOc  chat và vi 
khuân gay bnh cho con ngIri. Dáp Crng các chi tieu theo quy dinh cüa QC\'N 02:2009 BYT. 
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+ Khc ph%ic, sra chüa NSH thôn Chénh Vênh và Cheng, xã Hix&ng 

Phüng, huyn Hithng Hóa cap nuOc cho 107 h dan, vOi kinh phi 2.500,0 triu 
dông. 

+ Khc phiic, sra chia khn cp Nuâc sinh hoat thôn A Vao, thôn Ra Ró, 
xa A Vao, huyn Dakrông, cap nu&c cho 41 h dan, vói kinh phi thirc hin là 
667,0 triu dông. 

+ Khtc phiic, si'ra chüa khn cp Nithc sinh hoat thôn Sa Trm (t Tr.m), 
ntrâc sinh hoat  thôn Ra pong, diem Bii, xã Ba Nang, cap nuóc cho 120 h dan 
vói kinh phi là 943,0 triu dông. 

+ Si'ra chUa h thng cp nuóc sinh boat thôn Tam Hip, cp cho 200 h 
dan vi kinh phi là 500,0 triu dông. 

- Xây dirng mói 01 cong trInh cp nilOc sach tai thôn Ha Thanh, xä Gio 
Châu, huyn Gio Linh tir nguôn von CT MTQG XDNTM, cap nithc cho 120 h 
dan, vâi kinh phi 0,94 t dông; 

- UBND các huyn sir ding ngun ngân sách dja phi.rng d s'ra chüa, 
khac phc cac cong trInh cap nuóc tp trung näm trên dja bàn: UBND huyn 
Dakrông bô trI 6,085 t dông. Huyn Hi.râng Hóa bô trI 5,6 t) dê khäc phiic các 
cOng trInh thüy lçi và nuóc sach.  Huyn Cam L bô trI 1,5 t3 dông dé khäc phiic 
cong trInh nithc sach.  Các cong trInh sau khi dâ nâng cap, si'ra chüa dä cap nuOc 
trô lai  cho khoáng 1.023 h dan. 

- Ngoài ra, các t chirc phi chInh phü, các t chirc nhân dao...  dã tài trçi 
các thiêt bj cap nithc nhu sau: 

+ Các T chirc Phi ChInh phü nhu T chirc UNICEF, Hi Cp nuóc Uc... 
dA tài trq trên 100 thiêt bj xü l nróc(tung &rcing cap cho 100 he); 

+ Cong ty TNHH bia Carlsberg Vit Nam tài trV nâng cp sira chia 03 
cong trInh cap nuOc sach tai các huyn Gio Linh, Cam L và Triu Phong, cap 
nithc cho 507 h dan vài kinh phi 2,20 t dông; 

+ Thit bj xü 1 nithc khn dip do Trung tam Quôc gia Nijâc sach  và 
VSMT nông thôn tài trçi 20 b cho các xâ Triu Nguyen, huyn Dakrông và 
Triu D, huyn Triu Phong; 

+ H thng icc nuâc tnrng hoc: 11 h thng; 

+ Si.'ra chüa cong trInh Niiâc sch, VS tnr1ng hec/tram y t: 20 cong trInh; 

+ H trçY cung dip bn chüa nithc cho h gia dInh (loai 1.000L): 412 ban; 

+ Thit bj icc gm h gia dInh: 690 thi& bj (tuGng d'irang 690 he); 

+ Các t chirc tr thin h trçi, ngrôi dan tr bO kinh phi d khc phic, si'ra 
chüa 2.546 cong trInh cap nuâc nhO lé bj ãnh hirâng do lü ht näm 2020. 

Do do, nàm 2021 có 5.616 h gia dInh nOng thôn duçic dip nithc hqp v 
sinh trâ lai•  Theo B chi so Theo dOi-dánh giá ninc sach  nông thôn tinh Quãng 
Trj nàm 2021, t l h gia dInh nông thOn sü diing nuàc hçip v sinh dat 94,33%, 
tang 3,53% so vci näm 2020 (90,8%). 

Do t' l h gia dInh sir ding mrâc hçp v sinh nàm 2021 tang so vài k 
hoach là 4,71%, nên d din phãi tInh 'ai  chi tieu kê hoach  phát trién cap nithc 



6 
nông thôn trong giai doan  2021-2025 dM vâi 04 näm con li. Vi vy, S& Nông 
nghip và PTNT dã tInh và xác djnh lai  chi tiêu ké hoach  phát triôn cap nixâc 
nông thôn trong giai doin 2022-2025 vi t 1 tang trung bInh hang näm là 
0,79% ((97,5%-94,33%)/4). K hoach näm 2022 là 95,12% (tirnng &rcmg 
94,33%+0,79%=95,12%), tang so vth kê hotch xây drng tnrc day là 1,64% 
(95, 12%-93,48%) 

Näm 2021 2022 2023 2024 2025 

K hoach phát trin l h 
giadInhnôngthônsüdung 
nuOc hap v sinh (%) 

94,33 95,12 95,91 96,70 97,50 

M.t khác, cui näm 2021 và trong näm 2022, trên dja bàn tinh dä tip tc 
dâu tix sira chüa, khäc phic nhiêu cong trInh cap nithc nông thôn; cp nuâc hap 
v sinh cho khoãng 950 h, c the nhu sau: 

+ Kh.c phiic, süa chtra khAn cp Nithc sinh boat thôn A Däng, thông A 
Liêng, thôn A Pun xâ Ta Riit, huyn Dakrông, cap nuâc cho 205 h dan, vói 
kinh phi thrc hin là 763,0 triu dông. 

+ Khâc phic, si:ra chCa kh.n cp Nuót sinh boat 4 thôn: Cap, A Luông, 
ly Ne, Cu Tài, xã A Bung, huyn DakrOng, cap nithc cho 170h0 dan, vi kinh 
phi thrc hin là 345,0 triu dOng. 

+ Khc phiic, si:ra chtra khtn c.p Nuc sinh hoat thôn K Ne xä A Ngo, 
huyn DakrOng, cap nilâc cho 49 ho dan, vâi kinh phi thirc hin là 274,0 triu 
dông. 

+ Kh.c phiic, süa chüa cOng trInh cp nuâc thôn Ta Rung, xäHüc, huyn 
Hi.ró'ng Hóa, cap ni.thc cho 143 h dan vâi kinh phi là 1.200,0 triu dông. 

+ Khc phiic, sira chüa cOng trInh cp ni.thc thôn Hue Van Ry, xã Hue, 
huyn Hithng Hóa, cap nithc cho 146 h dan vi kinh phi là 1.300,0 triu dông. 

+ Kh.c phiic, s1ra chfta h thng nirórc sach  Tn xã Hithng Lp cp nuâc 
cho 60 h dan vâi kinh phi là 1.500,0 triu dOng. 

± Nâng cap, stra chtia h thng cy nuOc thôn Nguôn Rào, Pin xã Hizâng 
San cap nuâc cho 140 h dan vii kinh phi là 1.500,0 triu dOng. 

+ Nâng dip, sira chcra COng trInh dip nuOc sach  thôn Mai Dan, xã Cam 
chinh, huyn Cam L do Cong ty HuDa tài trçi cap nuc cho 140 h dan thôn 
Mai Dan, vOi kinh phi là 700,0 tniu dông. 

- Các h dan dã chü dng sira chra, khâc phiic cOng trInh dip nithc nhó lé 
h gia dInh dê si'r diing khoâng 550 h. 

Ngoài ra con nhiu cOng trinh NSH nông thôn dang duqc các dja phuang 
tniên khai nâng cap, sua chüa tir các Chuang trInh mvc  tiêu trong näm 2022, 
2023. Hin dang hoàn thin các thu tic de thre hin. 

Tilt nhüng ni dung dã báo cáo nhu trên, cho thy: T' 1 h gia dInh nông 
thôn sü diing nuOc sinh hoat  nãm 2022 trén dja bàn tinh uóc dat  95,12% là có ca 
scli. 
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II. IJBND tinh báo cáo v bin pháp khác phuic khó khàn, tn ti, 

vtr(rng mac chm durçrc giãi quyt &i vol vic thurc hin nhim v1 thu hut 
du tu'; tin triên khai thirc hin các dir an dng 1u'c, các cong trInh 
tr9ng dim, các duj an du tir cong trên da bàn tinh hin nay nhur sau: 

1. Các giái pháp khc phiic khó khän, tn tai,  vi.rng mc trong vic thirc 
hién nhim vu thu hiit dâu tii: 

1.1. Ddy manh cái cách thi tuc hành chInh, tgo mói tru'&ng dcu hr há'p 
dan 

Thirc hin t& Bàn cam kt cüa Chü tjch UBND tinh vói Phông Thucng 
mi và Cong nghip Vit Nam (VCCI) ye to môi trumg kinh doanh thutn igi 
cho doanh nghip và9 cam kêt cüa Chü tjch UBND tinh vâi các nhà dâu tii; 
cam kêt giUa giám doc các sf1, thU tru&ng các ban, ngành vói Ban Th.thng v 
Tinh Uy va UBND tinh ye th1rc hin các nhirn vi trçng tam và các chi so thành 
phân nhärn nâng cao näng hrc canh  tranh cap tinh. Duy trI dôi thoai doanh 
nghip, nhäm kjp thol tháo g khó khan cho doanh nghip. 

D.y nhanh tin d trin khai lip,  diu chinh quy hoch bâo dam dUng quy 
djnh cUa pháp 1ut, dông thol dam bào tInh thông nhât, dông b gifla cac quy 
hoach duçic phê duyt, dáp Ung yêu câu, nhim vij thu hUt dâu tu, phát triên KT-
XH trên dia bàn tinh. 

Nâng cao cht hrgng trong vic câi each th ch cüng nhu môi tnr1ng du 
tu nhàm thu hUt và kêu gi dâu tu mOt  cách có hiu qua; tang cu&ng cong tác 
quãn 1 và ho trçi các cong vic có lien quan sau khi cap phép dâu tu cho các to 
chUc, nhà dâu tu. 

1.2. Vê' v vn d5ng, thu hzt nhà dcu tu'.' 

TIch cijc chU dng tip c.n vol các nhà dâu ti.r lan, tiêm näng thông qua 
Hi nghj xUc tiên dâu tu cUa tinh, cUa khu virc; Theo dôi, ho trg các dôi tác, dir 
an tr9ng diem cUa các nba dâu tu 1&n, có tInh khâ thi cao, nhu: Cong ty cô phân 
Tp doàn T&T, Cong ty Cp Tp doàn Vingroup, Cong ty Cp Sam Holdings, 
Cong ty Tp doàn Scavi, Lien doanh VSIP-Amata-Sumitomo, Cong ty Co phãn 
Trung Kbii... h trg tôi da, giái quyêt nhanh các thU tic lien quan, vuang mac 
khó khän khi nhà dâu tu có quyêt djnh dâu tu. 

Nghiên ciru và Co chInh sách 4n dng thu hUt d.0 tu các di tác, nhà du 
t..r trQng diem phU hgp vol djnh hithng dâu tu cUa tinh nhu các quôc gia thành 
viên EU, M, Nht Bàn, Han Quôc, Singapore,. . . Gan hott dng xUc tiên dâu ti,r 
cUa tinh vol Chucing trInh xUc tiên dâu ti.r quôc gia, các b, ngành trung 11img; 
Lien kêt xUc tiên dâu tu vol các dja phumg trong khu virc và các tinh, thành phô 
ian. 

Xây drng, ban hành D an djnh huang thu hUt dâu tu vào tinh Quãng Trj 
giai don 2023-2025 và các näm sau lam c sâ 4n dung, kêu gçi, thu hUt các 
nhà dâu tu vào dja bàn tinh. 

1.3. Tp trung ngun 4rc phát trkn ccx sà hg tá'ng, githi phóng mçt 
bang tgo qu9 dat sgch dé thu hzt dáu tu' 
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Tp trung cüng c, nâng cao ch.t luçmg co sô ha thng các khu cong 

nghip hin có nhu di.thng giao thông, nhà may xü l nithc thai, tang cithng 
trông câyxanh tao  cânh quang môi trithng xanh - sach - dçp... dê thu hut them 
các nhà dâu Ui vào lap day các khu cong nghip. 

Kt hçip chit chê gia du Ui cüa Nhà rnrâc vói huy dng manh  các nguôn 
vOn cüa các thành phân kinh tê dé dâu Ui kêt câu ha tang, tao  sirc lan tOa, thüc 
day hqp tác thu hut dâu tu, nhât là ha tang giao thOng, càng biên, các ha tang 
khu cOng nghip, khu kinh tê, ha tang dO thj, ha tang du ljch-thung mai,  ha 
tang cãng hang không san bay... 

Tp trung các ngun hrc, ngun vn khác nhau d trin khai bi thuông, 
giái phóng mt bang tao  qu dat sach;  ru tiên các dir an trçng diem dang trién 
khai trên da bàn tinh, nh.t là các dir an näm trong Khu cong nghip, Khu kinh 
té. 

2. Các giãi pháp dy nhanh tin d trin khai thirc hin các d%r an dng 
11rc, các cong trInh tr9ng diem, các di.r an dâu Ui cong trên dja bàn tinh hin nay: 

2.]. Di vói các dir an ngoài ngán sách nhà nu'àc 

- Tang cung chi dao,  kim tra, giám sat tInh hInh thirc hin các dir an; 
Giao trách thim và thyi hn cij the cho tirng ngành, dja phrnmg trong vic giài 
quyêt cac ton tai,  vuó'ng mac cüa dir an, báo cáo kêt qua thirc hin ye cap có 
thâm quyên dê theo dôi, chi dao. 

- Dy manh  cong tác rà soát, thanh tra, kim tra, các d1r an trin khai 
chm tiên d dä cam két cUng nhu các dir an chua triên khai theo quy djnh, các 
dir an ma nhà dâu tu không co nãng lirc hoc näng lirc thâp de xir pht vi pham 
hành chinh và kiên quyêt châm dtrt hoat dng dir an theo dung quy djnh cüa 
pháp lut có giãi pháp, kêu gçi nhà dâu tu m9i triên khai thirc hin. 

- D& vâi các dir an chm do vuàng mc ye giái phóng mt bang hoc 
chm tiên d do có nhüng khó khän, vung mac khách quan: H trçl thijc hin 
cOng tác giãi phOng m.t bang; Ho trq tháo gà khO khän, vuOng mac cho nhà dâu 
Ui ye ho , thu t%lc pháp l, giãi phóng mt bang, cap phép xây dimg, phông 
cháy chüa cháy... Hithng dan nhà dâu Ui thirc hin thU tiic diêu chinh giAn tiên 
d, k qu dam bão dâu tu dir an theo dung quy djnh. 

- Di vói các dr an thuc lTnh vijc thrnmg mai,  djch vi chua dugc giao 
dat hin dang vuàng mac theo quy djnh tai  Khoân 13 Diêu 1 Nghj djnh sO 
148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cUa Chinh phU ye sUa dOi, bô sung mt so 
nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai: Hiên hay UBND tinh d giao 
Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng, UBND các huyn, thành phO, thj xã huàng dan 
nhà dau Ui thirc hin do dac,  kiêm dêm, dOi chiêu vâi quy djnh ye diêu kin, tieu 
chI, quy mO, t 1 d tách thành dr an dc 1p theo Quyêt djnh 21/2022/QD-
UBND ngày 27/7/2022 cUa UBND tinh dê tham mixu UBND tinh lirc ch9n hInh 
thuc giao dat, cho thuO dat theo dUng quy djnh. Thai han  hoàn thành truóc ngày 
3 1/01/2023. KInh dê nghj tiêp tVc  theo döi, chi dao  thirc hin theo dUng tiên d 
dã giao. 

- Di vói cac dir an chm tin d lien quan dn các thu tiic hành chInh do 
cap trung uoTlg chap thun: Giao c quan chuyen mOn tricc thuc phOi hp vói 
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chü dâu tu dir an và các Co quan lien quan chü ding lam vic vi B, ngành d 
s&m hoàn thin ho so thu t1ic và duçic giái quyêt thu tic theo dung quy djnh 

2.2. Dái vó'i các dt an dcu tit cong 
- Don dc, chi dao  các chü du tu tp trung dy nhanh cong tác 1ira ch9n 

nhà thâu thi cong dü näng lirc, só'm triên khai thirc hin dir an, phân dâu giãi 
ngân cao nhat kê hoch 2022 duçrc giao, bao gôm kê hoach nàm 2021 kéo dài 
(nêu co). Dôi vâi các d%r an dr kiên kh&i cong mi nãm 2023, can chü dng 
chuân bj that tot các thu tiic, diêu kin can thiêt trong näm 2022 dê sn sang 
triên khai cac cong viêc thuc hiên, giai ngân von cua du an ngay sau khi duoc 
cap có thâm quyên giao von kê hoch 2023, không dé sau khi giao von mâi bat 
dâu triên khai các cong vic. Kiên quyêt không dé xây ra trInh trng dir an dugc 
giao vOn nhung không giãi ngân duçc hoac  giài ngân không hêt kê hoch von 
duçic giao. 

- Chi dto các chü d.0 tu, ban quàn l dir an don dc các nhà thu dy 
nhanh tiên dt thrc hin theo Hcip dông dã k; thu?mg xuyên kiêm tra vic to 
chüc triên khai thi cong trên Cong tru?ng so vi ho so dir thâu, hqp dOng thi 
cOng. Yêu câu nhà thâu phâi có van bàn cam két tiên d thirc hin dôi vâi t1rng 
htng mllc cong trInh, lam cos dé kiêm tra, giám sat và x1r 1 nghiêm vic vi 
phm ye tiên d cüng nhu chat luqng cOng trInh; bao cáo cap có thârn quyên xü 
l trách nhim theo quy djnh; trueing hçip can thiêt, châm dirt hçip dông và thay 
the ngay các nhà thâu khác. 

- Tp trung lãnh dao,  chi  dao,  xác djnh cOng tác bi thuông, giài phóng 
mat b&ng là nut that quan tr9ng trong triên khai d? an; can huy dng cá h thông 
chInh tn cüa dja phuong vào cuc, không duc dé tInh trng dr an ch mat 
bang, nht là các dr an ion, trçng diem cüa tinh. Thirc hin cong tác giãi phóng 
mat bang theo hithng chü dng, linh hoat; lam gçn tirng phân, kiêm dêm den dâu 
thI thAm djnh, phê duyt, chi trã tOi do; có mat  bang sch tOi dâu thI triên khai 
thi cong dn dO; chü dng nghiên ciu, v.n diing linh hoat các chê d, chinh sách 
trong cOng tác giãi phóng mat  bang. 

- Chü dng tháo gö khó khãn, vuOng mc, nitngn h so và thOi gian xi:r 
l, sOm có các dir an khai thác dat lam vat lieu san lap hoat  dng theo Luat  Dâu 
ti.r và Luat  Khoáng san de kjp thOi cung cap dat san lap và gop phân bão dam 
tiên d các dr an cüng nhu tiên d thi cOng cong trInh. Tp trung thrc hin các 
giãi pháp dê tang nguOn cung dat lam vat  1iu san lap trong thôi gian tOi; nghiên 
ciru sü diving dat dàp thüa cua các dx an du&ng cao tOe; xem xét gia han  các mO 
dat dap dâ hêt han  (neu có dü Co sO); 

-Tang cuOng cOng tác quàn l v.t lieu xây dirng tren dja bàn tinh; chi do 
cOng bO kjp thOi giá các ioai vat  1iu xây dirng chü yêu, gop phân nâng caochât 
hxçing cOng trInh, nâng cao tInh thuan  tin, hiu qua trong quán 1 chi phi dâu tu 
xay dirng. Chi dng dé xuât các giãi pháp nhãm sOm tháo gi các khó khän ye 
vat 1iu xây dirng xây drng dê day nhanh tiên d thi cong và giái ngân ké hoach 
von cüa các cOng trInh, dir an. 
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- TIch crc khâu noi, tang cu&ng lam vic vi các B, ngành Trung i.rong 

dê kjp thii xü 1 các kiên nghj, de xuât cüa dja phuo'ng trong qua trInh trin khai 
các d an dâu tu công, nhât là các dir an ODA. 

III. UBND tinh báo cáo v cong tác quãn 1, sü dyng tài nguyen 
khoáng san; kt qua thiyc hin do dc, 1p  h so d!a chInh, cp giy chfrng 
nhn quyên sir diing dt cho h gia dInh, cá nhân trên dja bàn tinh hin 
nay; tInh trng khan him dat lam 4t lieu san 1p nhu' sau: 

1. Cong tác quàn l nhà nuóc v khoáng san trên da bàn tinh 
- Thirc hin quy djnh cüa Lu,t Khoáng san 2010 và các van bàn hrnng 

dan thi hành Lut, UBND tinb dã ban hành Quyêt dljnh so 1259/QD-UBND 
ngày 19/6/2015 phê duyt ho so khoanh djnh khu virc cam, ttm thai cm boat 
dng khoáng san trên dja bàn tinh; Quyêt djnb sO 3330/QD-UBND ngày 
27/12/2016 quy hoach thàm do, khai thác và sir diing các loai khoáng san thuc 
phm vi quân l. 

- Trên Co sâ kt qua khào sat dánh giá tài nguyen khoáng san cüa các don 
vj, UBND tinh dã bô sung quy hoach  thäm dO, khai thác, sir diing khoáng san 
dôi vâi 02 mO dá, 01 mO titan (Quyêt djnh so 322/QD-UBND ngày 09/02/2018, 
so 2446/QD-UBND ngày 22/10/2018) vâ 04 mó cat, sOi (Quyêt djnh sO 
3728/QD-UBND ngày 23/12/2020, so 2286/QD-UBND ngày 06/9/2022). Dông 
thOi, diêu chinh 02 mO cat, sOi ra khOi quy hoach  thäm do, khai thác, sir diing 
khoáng san ('Quyet djnh sO 886/QD-UBND ngày 22/4/2019). 

- Di vOi Cong tác khoanh djnh khu virc có khoáng san phân tan, nhO lé: 
UBND tinh dã trInh B TN&MT khoanh djnh và cong bô khu vrc cO khoáng 
san phân tan, nhO lé dOi vâi 04 diem mO ('01 yang gOc, 02 titan, 01 quçng sat,). 

- Cong tác khoanh djnh khu virc không dtu giá quyn khai thác khoáng 
san: tr näm 2012 den nay, UBND tinh khoanh djnh 55 diem m02  thuc kbu v1rc 
không dâu giá quyên khai thác khoáng san, lam co sa cho vic cap phép boat 
dng khoáng san. 

- Cong tác thm djnh, tInh tin cp quyn khai thác khoáng san duc th1rc 
hin dam bào theo quy djnh. Ti'r nàm 2014 den nay, UBND tinh dã phê duyt 
tiên cap quyên khai thác khoang san 31 diem mô khoáng san và 20 dir an nao 
vet luong lach,  h, suoi, song két hqp thu hOi san phâm khoáng san vâi tong so 

tiên 69,7 t' dông; tien trüng dâu giá quyên khai thác khoáng san dOi vi 04 mO 
vth so tien 6,3 t dOng. 

- Di vi vic du giá quyn khai thac khoáng san: Hang näm, UBND 
tinh dã ban hànhKê hoach dâu giá và Phuong an dâu gia cac mO khoáng san 
theo quy djnh. Trong närn 2022, UBND tinh ban hành Quyêt djnh 896/QD-
UBND ngày 29/3/2022 ye vic phê duyt Kê hoach dâu giá quyên khai thác 
khoáng san näm 2022 dôi vyi 32 diem rnO; dã tO chirc dâu giá dçt1 näm 2022 
dOi vâi 27 diem mO dat; ban hành quyet dnh triing dâu giá quyên khai thác 
khoáng san dôi vâi 16 mó dat lam vt lieu san lap. 

2  Bao gm: 21 diem mô cat, sôi; 15 dim mó dá; 01 dim mô sat; 02 dim mó titan; 04 diam mô set; ii dim mô 
than bin; 01 diem mó yang 
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- Vê cong tác cap giy phép hoat  dng khoáng san: hin nay, trén dja bàn 

tinh có 38 giây phép thàm dO, khai thác khoáng san do B TN&MT, UBND tinh 
cap dang con hiu hrc. Trong do, B TN&MT cp 06 giy phép, LTBND tinh cp 
32 giây phép. Vic cap phép boat dng khoáng san trên dja bàn tinh nghiêm tue 
th1rc hin theo Lut Khoáng san 2010, Chi thj s 3 8/CT-TTg, dOng thm quyn 
và phü hçip quy hoach dä duçic phê duyt. 

- Trong qua trInh khai thác khoáng san các don vi dà chip hành các quy 
djnh cüa pháp 1utt nhu: khai thác theo giay phép duçic cap, cci bàn kbai thác 
trong din tIch &rçYc thuê dat, quan tam den cong tác hoàn trã mt bang và trOng 
cay trên din tIch dã khai thác; Thirc hin giám sat mOi tri.thng djnh kS'  theo báo 
cáo dánh giá tác dng mOi tru&ng hoc bàn cam kêtlkê hoach  bâo v môi 
tru&ng; kê khai và np phi bào v môi trueing dOi vti nrnrc thai... 

- Hang nAm, Sâ TN&MT dà chü trI, phi hqp vói các ccr quan lien quan 
tiên hành cac cuc thanh tra, kiêm tra chap hành pháp 1ut tài nguyen mOi 
tru?ing trong hoat dng khai thác khoáng san. Näm 2022, Si dã tiên hãnh 06 dcm 
vj hoat dng khoáng san. Qua do, dA phát hin các ton tai,  thiêu sot và có bin 
pháp chân chinh khäc phiic. DOng thôi, yeu câu các to chirc, cá nhân nghiêm 
chinh khäc phyc có thii han  theo quy djnh cüa pháp Iu.t. 

2. TInh trang khan him d.t lam 4t 1iu san 1p 
- Trong 6 näm (2014-2020) thirc hin Quy&djnh s 27/2014/QD-UBND 

ngày 20/6/2014 quy djnh ye quàn 1, khai thác dat lam vt 1iu san lap cong 
trInh trên dja bàn tinh Quáng Trj; UBND tinh và các huyn, thj xà, thành phô 
cap duçic 92 diem mô vói din tIch 160 ha, tOng trü luçmg khoàng 2,65 triu rn3, 
gop phân nâng cao hiu lrc, hiu qua boat dng quãn l nhà nuóc và gop phân 
th?c hin tot quân l hoat dng thác dat lam vt 1iu san lap trén dja bàn tinh. 

- Trên c s Lu.t Khoáng san, Thông tu so 01/2016/TT-BTNMT ngày 
13/01/2016 cüa B TN&MT và van bàn so 1080/DCKS-CSPC ngây 24/4/2018 
cüa Tong cc Dja chat và Khoáng san Vit Nam, UBNID tinh dã ban hành Quyêt 
djnh so 20/2020/QD-UBND ngày 28/8/2020 bãi bO Quyêt djnh so 27/2014/QD-
UBND ngày 20/6/20 14. Vic cap phép dat lam 4t lieu dat san lap duçic th1rc 
hin theo Lut Khoáng san. 

- Hin nay, UBND tinh dâ cp phép 03 mO: mó dt Hài Trumg 2 (Hái 
Lang) vói tnt krçmg 927.744 m3, den nay dã khai thác khoàng 10.000 m3; mO dá 
Hái L (TX Quàng Trj) cO trtt luçing dat lam 4t 1iu san lap di kern là 1.548.069 
m3, den nay dà khai thác khoâng 100.000 m3; MO dá bazan Khe Dá (Vinh HOa) 
cO tr hrng dat lam 4t lieu san lap di kern là 477.700 m3, den nay dA khai thác 
khoãng 76.057 m3. Tong trU luqng 03 mO nay khoãng 2,95 triu m3  dat. 

- Ben canh  do, UBND tinh cüng dâ c.p 14 Gi.y phép nao  vet lông ha (tgi 
27 ho thzy lcii trên dja bàn các huyn Hái Lang, Triu Phong, Cam L, Gio Linh 
và Vinh Linh) và ttfl thu dat lam vt lieu san lap vâi khôi hiqng tuong duong 
14,44 trieu  m3  dat. Hien nay, mói chi nao  vet và tn thu duqc khoãng 84 1.435 
m3  dat lam vt lieu san lap (so lieu ngày 23/9/2022). 

- Hien nay, tinh Quàng Trj dang du tis trin khai rt nhiu cong trInh 
tr9ng diem, quy mO lan vOi tien d yeu câu nhanh, trong khi viec  cap phép khai 
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thác dt lam 4t 1iu san lAp thijc hin cAn phãi có thii gian dài. Nu không tInh 
thyi gian xây dijng dir tháo Kê hoach  dâu giá va lay kin các ngânh, dja 
phrnmg, trInh UBND tinh phê duyt Ké hoich dâu giá; Phucing an dâu giá; 1p 
các ho s cüa Chü Du an và da rut ngän th?i gian có the, thI cüng mAt khoãng 
han 10 tháng dôi vâi tri1mg hçip dâu giá các mó. 

- Thirc t hin nay, trên din tIch quy hoach  các mô chü yu là dAt san 
xuât dã cap cho ngtthi dan, trên dat dang có tài san, cay côi, hoa màu; trong khi 
theo Lut Dat dai và cac van bàn hiiàng dan thi hành lut thI dôi vth dir an khai 
thác mô không thuc dôi tirçing thu hôi dat ma vic bôi thung theo hInh thüc 
thôa thun (tài san trên dat thuç5c quyên th dyng cña h gia dmnh, cá nhán.) nên 
vic den bü, giãi phóng mt bang sau khi tr1rng dâu giá gp nhiêu khó khän. 

- Mt s doanh nghip tham gia dAu giá mô dAt lam VLSL có giá trüng rAt 
cao so v1i giá k.hôi diem ('cao nhát là khoáng 31 lan,), do v.y nhiêu khà nãng 
doanh nghip sê không triên khai các buOc tiêp theo dê ducic cap phép, nên vic 
di.ra mó dat vào khai thác gp khó khàn. 

3. Kt qua thirc hin do dac,  l.p h sc dja chInh, cAp giAy CNQSD dAt cho 
h gia dInh cá nhân trén dja bàn tinh hin nay: 

- Dn nay toàn tinh dâ hoàn thành do dac  1p bàn d, h so dja chInh t l 
1:500 den 1:10.000 phü trüm trén da bàn tinh cho 125/125 dan vj hành chInh 
cap xã và huyn Dâo Con Co (71TQa d5 V/V 2000). Ket qua nay phiic v tot cho 
nhim vu quàn l nhà nuóc ye dat dai, dja giâi hành chInh và phát triên kinh tê 
xà hi cüa tinh nhât là phiic vi cOng tác cap giây CNQSD dat lan dâu dat  trên 
90%... 

- Hin tai  con 06 dii an do dac,  cAp GCNchüyu là do ye laj  và do dac 
chinh 1 ho so dja chInh phiic vçi cong tác cap dôi, cap lai  giây CNQSD dat. Do 
quy djnh cüa pháp 1ut khi thâm tra, thâm djnh ho so, phân din tIch tang, giâm 
khi do thirc tê thüa dat so vi giay t:1 pháp l duçc cap rat khó, chua có quy djnh 
rO trách nhim trong các khâu, trng cOng dotn thâm djnh (tz UBND cap xâ, 
UBND cap huyn, Van phông DKDD, S& TN&MT) nên ho so trã lai  nhiêu lan, 
mAt rAt nhiu thii gian cho 01 h so hoàn thành, gay büc xüc cho ngiii 5ir dirng 
dat. 

- Ca 06 du an do dac,  cap GCN dã hoàn thành cOng tác do dac  chinh 1), 
1p bàn do dja chInh và 1p ho so cap giay CNQSD dat ban dâu. Riêng cong tác 
cap lai,  cap dôi GCN dôi vOi mt so xà thuc dij an a Vinh Linh, Gio Linh, Hái 
Lang dat  t l khoàng 30%; thành phô Dông Ha (do UBND TP Dông Ha lam 
chj dáu tr cap giay) dat khoãng 3% so vâi ho so &rqc lap. 

- Cong tác do dac  1p bàn d, h so dja chinh, xây dimg CSDL dAt dai 
trong nhng näm qua dam bâo dung tiên d các Dir an dugc phê duyt; phiic vii 
tOt damiic tieu phát triên kinh tê, xã hi. D.c bit, nha có các dir an do dac  1p 
bàn do dja chInh phü trOm toàn tinh nên dã dua duc d 1iu ban dO, ho so dja 
chInh vào H thông co sâ dft lieu dat dai dung chung v.n hành dong b ti'r Trung 
uong den dja phuang tir thàng 11/2022 (dy' an Tang cithng quán lj dat dai V Co. 
s& dü lieu dat dai tinh Quàng TrD. 
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- Trithc mat, cong tác cap giây CNQSD dat và chinh l h scr dja chInh 

dôi vâi thüa dat tai  Van phông DKDD tinh dã lien thông din tü drçic vâi Trung 
tam Phiic v11 hành chInh Cong cüa tinh, Phông TN&MT cAp huyn và ngành 
thuê. Day là bithc dt phá cüa ngành tài nguyen và môi tnr&ng trong chuyn &i 
so dê phiic vti nell hành chInh hin di. 

- Qua trInh thuc hiên do dtc, lap bàn d h so dja chinh kêt hqp vi cong 
tác cap giây CNQSD dat là hai qua trInh cüa mt cong trInh nên con nhiu khó 
khän phüc tp ca ye rnt khách quan lan chü quan; nên cong tác cAp la,  cAp di 
chm, t l thâp là diêu không the tránh khói và xác djnh cong tác cap li, cap 
dôi giây CNQSD dat là cOng tác thithng xuyên, lâu dài theo thu câu cüa ngi.räi 
s1r diing dat. 

IV. UBND tinh báo cáo v vic chm diêu chinh giá 4t 1iu xây ding 
lam tang chi phi xây di1rng nhtr sau: 

i. Cong tác cong b giá vt 1iu xây dirng: 
a) Näm 2020, UBND tinh có Van bàn s 1 69/UBND-TM ngày 

14/01/2020 giao S& Xây dirng chü trI, phôi hçTp vi các ngành lien quan thrc 
hin vic xây dirng, cong bô giá vt lieu xây drng (VLXD) trên dja bàn tinh 
Quàng Trj. Sâ Xây dmg dä chü dng ban hành van bàn dê nghj các doanh 
nghip san xuât cung 1rng, kinh doanh VLXD trén dja bàn thirc hin cung cap ho 
so, thông tin phiic vi cOng tác cOng bO giá VLXD trên dja bàn tinh. 

- V hInh thirc cOng b: 
+ Tü tháng 0 1/2020 dn tháng 3/2022: Lien Si Xây dimg - Tài ChInh 

cong bO. 
+ Tü tháng 4/2022 dn nay: Si Xây drng cong b (Sâ Xây drng dir thão 

cong bô giá và lay kiên các Sà Ban Ngành có lien quan). 
- V k' cong b6: Theo quy djnh ti dim a Khoân 2 Diu 26 Nghj djth so 

10/2021/ND-CP: "Giá các logi vçIt lieu xáy c4rng, thiét bj cong trInh: cOng bO 
theo djnh /9) hang quj hoc sam ho'n khi can thiêt ". Tuy nhiên, dé thun igi cho 
cOng tác 1p và quãn 1' chi phi cUa các don v, dOng th?yi dê kjp thii cp nht 
biên dng giá cüa các 1oi vt lieu xay dijng tren thj tru&ng, Sâ Xây dmg dã lira 
ch9n hInh thirc cong bO giá vt 1iu xây dirng theo tháng. 

- V danh miic cOng b: gm các Vtt 1iu xây dimg ph bin, thithng duçrc 
sü diing trong các cong trInh. Si Xây drng cüng dã có van bàn gcri các SâBan 
Ngành dja phuong thông nhât danh mitc vt lieu cOng bO va bO sung cOng bô giá 
các loi vt 1iu (khi có day dü thOng tin, co sà dê cOng bô). 

b) Trong näm 2021, Lien Sà Xây dirng - Tài chInh tip tiic phi hqp thirc 
hin cOng tác cOng bô giá VLXD hang tháng trén dja bàn tinh, dam bão dung 
quy djnh. Tnthc tInh hInh djch bnh Covid- 19 dien biên phirc tap, thj tnthng có 
sr biên dng ye giá mt so loai  VLXD (cat, gch xây,..), UBND tinh dã có Van 
bàn s6 5593/UBND-CN ngày 18/11/2021 v yiëc cOng b6 giã VLXD trên dja 
bàn tinh. Thirc hin Van bàn cüa UBND tinh, Sâ Xây dung dã trien khai Kê 
hoach so 962/KH-SXD ye vic kiêm tra, rà soát giá VLXD tren dja bàn tinh 
Quãng Trj, v&i sr tham gia cüa các don vj nhu Si Tài chInh, Cc Thuê tinh, Ciic 
Quàn l thj trithng tinh và dai  din phOng chuyen mon cüa UBND các huyn, thj 
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xa, thành ph có di tuçmg kim tra; th?'ii gian trin khai k hoach  kim tra, rà 
soát duçic tfx ngày 10/11/2021 den ngày 24/11/2021. Kêt thác dqt kiêm tra, rà 
soát, Sâ Xây d%rng dà có Báo cáo so 255 1/SXD-QLXD ngày 16/12/202 1 ye vic 
kêt qua kiêm tra, rà soát và cong bô giá VLXD trên dja bàn tinh, theo do, Sà 
Xây drng dã báo cáo mt sO ni dung nhu sau: 

- CAn cir trén báo giá, bOa dan, hçp dng kinh t do các dcm vj cung cp 
ti thai diem kiêm tra so vthk' COng bô giá mâi nh.t (tháng 9/2021) cho thy 
giá mt so loai VLXD có biên dng: Giá cat xây, cat to tAng hon 20%; Giá cat 
yang do be tong giàm gân 10%; Gtch xây dat set nung tAng khoãng 23%. 
Nguyen nhân giá chira duçc cp nht kjp thai trong Cong bô giá tháng 9/2021 là 
do các don vj san xuât, cung lrng khi tAng giá ban dA không thrc hin g1ri ho so 
giá ye Lien Sâ Xây d%rng - Tài chInh dê &rçlc kjp thai diêu chinh giá cong bô. 

- Sau khi cO kim tra, rà soát, Lien s& Xây dirng - Tài chinh dA tin hành 
c.p nht, diêu chinh mt sO giá VLXD và ban hnh Cong bô giá tháng 10, 11 
dam bão phü hcip vói mirc giá thj trixng. 

c) Trong nAm 2022, th?c hin các van bàn chi do cüa UBND t1nh3, dông 
thai de có co sâ thrc hin và chü dng trong cong tác cOng bô, kiern soát giá 
VLXD, S& Xây dijng dã ban hành các ke hoch4, vAn bàn hu&ng dan5, tham 
mru6, lay kiên lien quan den cOng tác cOng bô giá VLXD và vic vn diing, 
tham khão giá VLXD trong 1p dir toán chi phi. Do do, cong tác cong bô giá 
VLXD dam báo dung thai gian quy djnh, giá các loui vt lieu chü yêu dA dugc 
cp nht hang tháng dam bão phu hçp vOi thj trithng. 

d) Di vâi giá 4t lieu dt san l.p: 
Do không có thông tin v giá dt dtp nên Si Xây drng không thirc hin 

cOng b giá hang tháng loti VLXD nay. Tuy nhiên, dê thrc hin cácd? an trçng 
dim, Si Xây drng dA phôi hçp vri các co quan lien quan hithng dan xây dirng 
giá dt dtp phic vii Di,r an dithng yen biên ket nOi hành lang kinhtê DOng Tây, 
tinh Quáng Trj - giai don 1, do Ban QLDA DTXD tinh lam chü dâu tu7. 

Sau khi UBND tinh cO VAn bàn s6 4636/UBND-KT ngày 23/9/2022 ye 
vic ké khai giá VLXD, bO sung v.t lieu dat yào danh m11c hang boa phái thirc 
hin kê khai giá. Sâ Xây drng dA chü dng ban hành vAn bàn yêu câu các don vj 

Các v bàn s: 1965/UBND-KT ngày 05/5/2022 v vic hinh thirc cong b giá 4t 1iu và chU tnwng xây 
drng quy chê phôi hcip thirc hin cong bó giá 4t 1iu xây drng trên dja bàn tinh Quãng Trj; 4704/UBND-KT 
ngày 27/9/2022 v vic ban hành gia 4t 1iu dt dp trén dja bàn tinh; 5354/UBND-KT ngày 24/10/2022 v vic 
cong bô giá vt lieu dat däp phxc vii các dr an dâu tu xây dimg tren dja bàn tinh; 

K hoch s s 210/KH-SXD ngày 28/01/2022 v Khão sat giá vt lieu  xây drng trOn dja bàn tinh Quàng Trj 
phic viii cong tác cong bô giá vt lieu näm 2022; Quyt djnh thành 1p T kháo sat gia thành viên gOm: Thành 
vién thuc Sâ Tài chinh; Sâ Xây dijng; UBND các huyn, thl x, thành pho; 

5 yàn bàn s 1584/SXD-QLXD ngay 25/7/2022 huàng dn chO du ti.r thrc hien thm djnh giá vt lieu dat san 
lap; VAn ban sO 2698/SXD-QLXD ngày 25/11/2022 v viec huàng dan tham khào ap dung hoec yen ding cho 
viec xác dinh giá xây dijng cong trInh; VAn bàn hi.ràng dan cho ChO dâu tu yen  dung giá dat dAp dO phuc vii cho 
các dir an dang thuc hien;  Ban hành vAn bàn gcri các doanh nghiep ttr van, thi cong và san xuât, cung Crng vet lieu 
xây dijng trOn dja bàn dO nghj tham gia thông tin v giá vet  lieu xây dng trOn dja bàn tinh; 
6 Tham mini UBND tinh ban hành Quyt dinh si 2329/QD-UBND ngày 08/9/2022 v viec ban hành Quy ch 
phôi hqp thrc hien xác djnh và cong bô giá VLXD trOn dja bàn tinh Quàng Trj; 

7 VAn bàn s 2493/SXD-QLXD ngày 08/11/2022. 
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khai thác mô 4t 1iu dt thirc hin ké khai giá8; tng hçp thông tin giá kê khai 
cüa các dcin vj; to chüc h9p lien ngành thông nhât phuong pháp xác djnh và giá 
cong bô; dir thào cOng bô giá và lay kiên các don vi lien quan. Ngày 
05/12/2022, Sâ Xây dirng dà ban hành cOng bô giá vt lieu dat dáp trên dja bàn 
tinh Quàng Trj tii Cong b s 2836/CB-SXD. 

NhIn chung, cong tác Cong b giá VLXD dd cci bàn dáp ing yêu ccu dé' 
các chz dâu tu' tham kháo, vn dyng áp dyng khi 1p dt toán dcu tu' xây dyng 
cOng trinh; m(3t sO giá VLXD chwa phI hcip dà du'crc k/p thai diu chinh táng/ 
giám qua các kj,) Cong bO; giá dat dãp dã du'çxc cong bO trong nám 2022. 

2. Quãn 1 giá 4t lieu xây drng trong qua trInh thm djnh: 
UBND tinh dã chi dao  các Si chuyên ngành xây drng tO chirc quãn 1 

cht ch giá 4t lieu xây ding trong các dir toán xây drng cOng trInh nhàm nâng 
cao hiu qua sir diing vOn, tiêt kim d.0 tu. 

V. UBND tinh báo cáo v cong tác quail 1, sap xp, sir ding tài san 
công, nhât là quãn 1 thuê sir diing dtdôi vói các dorn vj sir nghip cong 
hot dng tr chü tài chInh con vu*ng mac nhir sau: 

1. Quy djnh cüa pháp lut lien quan vic cho thuê cth, chuyn tü giao dt 
không thu tiên thuê dat và thu tiên thuê dat dôi vth dan vj si,r nghip cOng 1p tir 
chü tài chInh 

Theo quy djnh cüa Lut D.t dai näm 2013: K tü ngày 01/7/2014, các dan 
vj s1r nghip Cong 1p tr chU tài chInh thuc dôi trnng thuê dat và np tiên thuê 
dat hang närn; trithng hçip dan vj sir nghip cong 1p tir chit tài chInh duçic Nhà 
nthc giao dat không thu tiên sir dirng dat theo quy djnh cita pháp lut trtrc ngày 
Lutt Dat dai 2013 có hiu 1irc thi hành thI phài chuyên sang thue dat ke tü ngày 
01/7/2014 và np tiên thuê dat. 

2. TInh hInh thirc hin quy djnh v thuê dt, thu tin thue dt di vói các 
dan vj slr nghip cOng 1p tr chit tài chinh trén dja bàn tinh 

Trong thd gian qua, do các dan vj si,r nghip cong l.p tir chit tài chinh 
trên dja bàn tinh chua näm bat &rcic quy djnh và các cci quan quán 1' nhà niiOc 
có lien quan chua hithng dn kjp thOri nen chua thirc hin vic np tien thuê dat 
con chm theo quy djnh. 

D& vâi vic xây drng phuung an t1r chit tài chInh, các Nghj djnh cita 
ChInh phü ye co ché tii chit cita dan vj sir nghip cOng 1p khOng quy djnh ci 
the yêu tO tiên thuê dat trong ni dung chi thuOng xuyên cUa don vj sir nghip 
cOng lip, do do các don vj sir nghip cOng 1p chua tInh dir chi phi thuê dat 
trong phuang an tr chit tài chinh. 

Trong thrc t, vic cho thuê dt, chuyn ti'r giao d.t khOng thu tiên sir 
diing dat sang thuê dat và thu tién thuê dat dOi vi các dan vj sir nghip cOng 1p 
cOn ch.m và nay sinh các van dê bat cp khOng chi trên dja bàn tinh ta ma cOn ir 
nhiu dja phixang khãc trên cã nuOc. Ngày 01/12/2021, BO Tài chinh cO COng 
van sO 13704/BTC-QLCS dê nghj UBND các tinh, thành phO tr1rc thuc Trung 

8 VAn bàn s6 2555/SXD-QLXD ngày 14/11/2022 v vic thirc hin ké khai giá vt 1iu dt san 1p trén dja bàn 
tinh. 
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uang tp trungchi dao trin khai vic cho thuê dt, chuyn tir giao dt không thu 
tién sü d%lng dat sang thuê dat và thu tiên thuê dat dôi vOi dan vj sr nghip cong 
ltp tir chü tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

D chU dng trin khai thirc hin các ni dung v thu tin thuê dt di vâi 
dan vj sir nghip cong 1p tr chü tài chInh, ngày 10/6/202, UBND tinh dä có 
Cong van sO 2643/UBND-TCTM giri Bô Tài chInh, B Tài nguyen và Môi 
tr-ithng dê nghj hithng dan mt so ni dung vuâng mac trong triên khai thirc 
hin. Trén ca s kiên cüa Bô Tài chInh có kiên ti Cong van so 86651BTC- 
QLCS ngày 3 0/8/2022, B Tài nguyen và Môi tru?ng tai  Cong van so 
3632/BTNMT-TCQLDD ngày 27/6/2022, ngày 30/9/2022, UBND tinh có Cong 
van so 4784/UBND-TCTM chi dao  các Co quan, dan vj, dja phuang thirc hin 
nghiêm tüc vic np tiên thuê dat theo dung quy djnh hin hành cüa Lu.t Dat dai 
và các van bàn huàng dn thi hành; dôi vâi các truông hçip phãi truy thu np 
tiên thué dat, giao Sâ Tài chInh chii trI phôi hgp vth S& Tài nguyen và Môi 
truàng, Ciic Thuê tinh và các ngành lien quan nghiên ciru tham m11u UBND tinh 
chi do các dan vj thirc hin dam b phü hçip, dung quy djnh. 

Hin nay, UBND tinh dang chi dao  Sâ Tài chInh phi hcp vói Sâ Tài 
nguyen và MOi tru?mg, Ciic Thuê phôi hcip xác djnh các tru?mg hqp phãi truy 
thu np tiên thuê dat dôi vói các dan vj sir nghip cong l.p tir chü tài chInh, các 
khó khän vithng mac dê báo cáo UBND tinh xem xét, chi dao. 

3. Nhim vi, giãi pháp: Trong thôi gian tói UBNID tinh tip tiic chi dao 
các sO. ngành, dja phuang: 

- Tip tiic ph bin, huOng dn các quy djnh cüa pháp lut lien quan dn 
cho thuê dt, thu tin thuê dt di vOi các dan vj sir nghip cOng 1p tir chü tài 
chinh d triên khai thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Các co quan chU quãn chi dao,  huOng dn dan vj si,r nghip cong 1p 
trirc thuc rà soát chi phi np tiên thuê dat trong xây dmg phuang an tr chü tài 
chInh don vj sr nghip cOng 1p trInh cap thâm quyên phe duyt dam báo theo 
quy djnh. 

- Di vó'i nhUng tn d9ng, vuOng mtc lien quan dn vic truy thu tiên 
thuê dt cüa các dan vj sir nghip cong lap: 

+ TruOng hçip có vuOng mc v nguM g& pháp 1 cho thuê dt, don vj sir 
nghip cOng 1p báo cáo ca quan chü quân dê nghj co quan Tài nguyen và Môi 
truOng xác djnh nguOn gOc pháp 1 cho thuê dat dê xác djnh nghia v tài chInh 
ye dt dai tuang irng. 

+ Ca quan Tài nguyen và MOi trithng phi hçp vOi các ca quail, dan vj 
lien quan xac djnh nguôn gôc pháp 1 ye cho thuê dat dOi v&i dan vj sir nghip 
cOng lip,  phOi hqp vOi co quan Thuê xác djnh so thue phãi np, truy thu, thOi 
diem np thue. 

+ D& vOl các tru&ng hçp khó khän trong thirc hin nghTa vi np ngãn 
sách (nêu co), các dan vj báo cáo co quan chü quãn trInh cap thãm quyên xem 
xét gian thOi gian thirc hin. 

B.VcácDán: 
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I. Ye quy d!nh  t 1 so Iu'ng dr an du tu xãy drng thtrc hin theo co' 

he dc thü: UBND tinh báo cáo dánh giá bô sung kêt qua thirc hin giai don 
2016 - 2020 tui các dja phumg trên dja bàn tInh nh.r sau:. 

1. TInh hInh thirc hin co ch dc thu thuc chuong trInh MTQG xây 
drng nông thôn mth giai domn 20 16-2020 

Co ch dc thu trong chuong trInh MTQG xây drng nông thôn mâi ducic 
triên khai theo quy djnh t?i  Nghj djnh 161/20161ND-CP ngày 02/12/2016 cüa 
ChInh phU ye co chê d.c thu trong quán 1 dâu tix xây dirng dôi vói mt so dir an 
thuôc các chixang trinh mic tiêu quôc gia giai doan 2016 - 2020 (thrc süa dôi, 
bô sung tai  Nghj djnh 120/201 8/ND-CP ngày 13/9/2018 cüa ChInh phü); áp 
diing danh miic dc thu theo Quyêt djnh so 1862/QD-TJBND ngày 07/7/2017 
cüa UBND tinh ban hãnh danh miic Ioai dr an duçcc áp diing Co chê d.c thu 
trong quán 1 dâu tu xay drng thuc các Chirong trInh MTQG giai doan  2017-
2020 trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

Theo s 1iu thng kê cüa các dja phtrcing, t 1 so luçing dir an áp diing Co 
chê dtc thu giai don 20 17-2020, bInh quãn toàn tinh là 63,3%, trong do: huyn 
Hãi Lang dat  8 1,6%, huyn Triu Phong dat  67,5%, huyn Gio Linh dt 58%, 
huyn VTnh Linh dat  62,1%, huyn Cam L dat  88,2%, huyn Hung Hóa dat 
16,7%, huyn Dakrông dat  98,4%, thj xã Quàng Trj dat  8,3%. 

2. Thi4n lçi, khó khän trong qua trInh thrc hin co ch dac thu thuc 
chiicng trInh MTQG xây dimg nông thôn mth giai doan 2016 - 2020 

a,) Ve' thuán icri 

- Các cong trInh áp diing Co ch daC  thu thirc hin theo thit k mu, thit 
kê diên hInh dâ dizqc UBND tinh, các S chuyên ngành ban hành, giup tiêt kim 
thai gian th?C hin, thu tiic don giàn, tiêt kim ducic các chi phi ngoài xây lap 
nhix chi phi thiêt kê, chi phi quãn l, giám sat,... gop phân day nhanh tiên d 
thirc hin các cong trInh; 

- Thirc hin co ché dac thu có sr tham gia dóng gop cüa ngithi dan, nh?y 
do huy dng duçic sir dóng gop bang ngày cong lao dng, giâi phóng mt bang; 
phát huy vai trO chü the cüa ngui dan, cong dông dan cu trong xây dirng nông 
thôn mói; 

- Các cOng trInh trong giai doan 2017-2020 phn 1rn là các cong trInh 
giao thông, có nén duèng On djnh yà bang phäng, diêu kin thi cong thun lqi, 
chi phi dào däp thâp; 

- Gop phn nâng cao nàng hxc quán l cho chInh quyn cp xâ. 

b) V khó khán 

- Vic huy dng khã nàng dóng gop cüa ngu?i dan, nht là tai  các xà dac 
bit khó khan, có dông dOng bào dan tc thiêu so, t l h nghèo cao gp không 
It khO khàn, cüng dã ânh hu&ng den yjêc triên khai các cong trInh, du an theo co 
ché dàc thü; 

- Thit k mu, thit k djnh hmnh cüa du&ng giao thông là thit k trên 
nn dung Cu ''O dja hinh tuong dôi bang phang, tuy nhiên, mt so cong trInh 
giao thông a dja bàn mien nüi, có dja hInh phuc tap,  khôi hrqng dào däp lan, có 
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do d& d9c lan, nhiu khe su6i; nén chi áp diing drçc phAn mt di.thng, hang 
miic nên &rang, côngrãnh phãi tInh riêng và phâi thuê &m vj tu van thiêt ké h 
thông thoát nuac, thiêt kê hInh h9c clé dam bào tiêu chuân k5 thut; do do, các 
cong trInh nay can phâi có dcm vi thi cong. don vj giám sat có chlrc näng chuyên 
mOn mái thirc hin duqc, khó áp dung diic thiêt mu du&ng giao thông, ãnh 
hixâng den vic áp diing Co chê dc thu trong dâu tu xây drng; 

- Näng 1irc tay ngh& cung nhu trang thit bj, may mOc cüa các to di, 
nhóm thçi trên dja bàn mt so xã cOn han  chê, không dông dêu, nên chat 1ung 
các cong trInh không thrc sir dat hiu qua nhu mong muon; 

- Di vOl cOng trInh nhà van hóa xã, nhà van hóa thôn: Chi áp diing phn 
kiên trOc, phân kêt câu phãi thiêt kê 'ai  dé phü vOl nhu câu sIr diing và kinh phi 
ducic bô trI cüa tlrng dja phuong; ben canh do, mt sO cong trInh dan diing do 
chju ânh hu&ng cüa tInh chat khI h.u, dja hInh vüng mien nên vic thiêt ke theo 
ho so thiêt kê mâu gp khó khàn; 

- Mt s cong trInh chin th áp diving cci ch dac  thu dixcrc do d? toán Cong 
trInh cao, không phü hqp vOl tInh hInh thirc tê cüa dja phuong; ben canh  dO, 
djnh mIre nhân cOng không duçic quy djnh, nên vic th%rc hin dôi 1mg bang 
nhân cong theo co chê dc thu gp khO khän; 

- Các dir an do cong dng dan cu trin khai nên han  ch v chuyên mOn 
trong thirc hin các thu tiic, ho so, chIrng tlr thanh quyêt toán. 

3. D xut t5 1 dtc thu giai doan 202 1-2025 
- Trén co sO kt qua thirc hin các dir an theo co ch dtc thu giai doan 

20 16-2020 và kin d xut bang van bàn cüa các don vj, dja phuong; UBND 
tinh dã thng nh.t dê xuât HDND tinh ban hânh quy djnh t l áp dung co chê 
dc thu dôi vOl Chuong trInh MTQG giai doan 2021-2025 trén dja bàn tinh nhu 
sau: 

+ Dti vOl các xà thuc huyn min nlii (HuOng Hóa, Dakrông) và các xã, 
thôn vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi (xã Linh Tri.rOng- Huyn Gio 
Linh; xã Vinh 0, Vinh Khê, Vinh Ha - Huyn Vinh Linh và Ban Chüa thuc xã 
Cam Tuyên, huyn Cam L, t l tOi thiêu là 15%; 

+ Các xà vüng cOn lai  thuc các huyn Gio Linh, Wnh Linh, Cam L và 
huyn Hãi Lang, Triu Phong, thj xa Quãng Trj: t l tOi thiêu là 40%; 

- L do t l áp dicing Co ch dc thu giai doan 202 1-2025 thp hon giai 
doan 20 16-2020: 

+ Hin nay, ngun vn cüa chixong trInh MTQG xây dirng nOng thOn m6i 
giai doan 2021-2025 dä dugc UBND tinh phân bô tai  Quyêt djnh so 17041QD-
UBND ngày 3 0/6/2022 và dâ disçic UBND các huyn, thj xä giao chi tiêt danh 
m%lc cong trInh cho cac xâ; trong khi danh mic loai  dir an duçvc áp diving co chê 
dc thu trong quàn l dau tu xay drng thuc các Chuong trinh MTQG giai doan 
2021-2025 trên dja bàn tinh duqc ban hành chm hon (Quyet djnh sO 2378/QD-
UBND ngày 15/9/2022 cIra UBND tinh), do do mt so dja phucing dã triên khai 
thirc hin các cong trInh tlr k hoach nàm 2022 theo quy djnh cüa Lut Dâutu 
cOng và Lut Xây drng. VI vy, t' l áp dicing co chê dc thu näm 2022 chiém 
duOi 10% tOng sO cong trInh; 
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+ Các cong trInh có tInh cht dan giãn da ducvc iru tiên trin khai trong 

giai don 2017-2020 nhu các cong trInh be tong boa duing giao thông nông 
thôn, be tong hóa kênh misong ni dông, nhà van boa thôn.. .Các cong trInh triên 
khai giai doan  202 1-2025 khó áp diing dtc thu han tiêu chI thiy lcti dã ca ban 
dgt chuán, du'àng giao thông nén ththng chu'a có hogc không on djnh,...); 

+ Các diu kin quy djnh tai  ND 27 khó áp diing han các quy djnh tai  ND 
120 và ND 161. Do do, 1 áp ding ca chê dc thu giai doan 2021-2025 thâp 
han giai doan  20 17-2020. 

II. V quy djnh mtrc h trçr mt so ni dung thirc hin Chirong trInh 
mi.c tiêu quôc gia xây drng nông thôn m&i giai don 2021-2025: UBND tinh 
báo cáo bô sung dir kiên ca câu nguôn von dê bô trI cho các ni dung h trg 
Chuang trInh MTQG NTM giai doan  202 1-2025 (nguOn kinh phi sir nghip 
ngân sách Trung uang h trç, nguOn ngân sách dja phuang và nguOn dóng gop, 
ho trçi khac) nhtr sau: 

Ca cu ngun vn dir kin d b tn cho các ni dung h trçl Chuang trInh 
miic tiêu quOc gia xây drng nông thôn mói giai doan 2021-2025 (nguOn kinh phI 
sy' nghip ngán sách Trung u'ong hO trcr, nguOn ngán sách dja phircrng và nguOn 
dóng gop, ho trcf khác) nhi.r sau: 

Nguyen tic, tiêu chi, djnh rnrc phân b vn sir nghip ngân sách trung 
uang, von ngân sách dja phtxang dôi vói các ni dung h trq Chuang trInh mlic 
tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mOi giai doan  202 1-2025 thirc hin theo quy 
djnh tai  Quyêt djnh so 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cüa Thu tng ChInh 
phñ và Nghj quyêt so 21/2022/NQ-HDND ngày 31/5/2022 cüa HDND tinh. 

Nguôn kinh phi 5ir nghip ngân sách Trung uang h trg cho dja phuang 
thc hin Chuang trInh mic tiêu quOc gia xây dmg nông thôn mcii giai doan 
2021-2025 dir kiên là 81.110 triu dng (theo phuvng an phdn bO và giao kê 
hogch vOn cia Bç5 Kê hogch và Dâu tw trInh ChInh phü tgi Van bàn so 

2311/TTr-BKI-JDT ngày 07/4/2022); nam 2021 trung hang dã bO trI cho tinh 
8.970 triu dOng, näm 2022: 27.200 triu dOng; ké hoach nam 2023: 27.833 triu 
dong (tai Nghj quyêt so 70/2022/QH1S ngày 11/11/2022 cüa Quoc hi). 

Di vâi ngun ngân sách tinh: Dr kin kinh phi thirc hin chuung trInh 
giai doan 202 1-2025 là 280.000 triu dng (tai Nghj quyêt so 30/NQ-HDND 
ngày 29/6/2022 cüa HDND tinh), ngân sách tinh dã bô tn näm 2021: 30.000 
triu dOng; näm 2022: 40.000 triu dông; kê hoach dr kiên nàm 2023: 70.000 
triu dOng. 

Ngun vn ngân sách tinh di rng thrc hin chuang trInh chü yu trI 
dâu ti.r cho các hang m11c, cong trInh tai  các dja phuang (dOi üng von dâu tu phát 
triên) và kinh phi h trci thirc hin chinh sách khuyên khIch phát triên nOng 
nghipirng diing cong ngh cao và nông nghip hihi Ca; khuyên khich lien kêt 
san xuât và tiêu thij san phâm nông nghip trên dja bàn tinh theo Nghj quyêt so 

02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa HOi  dOng nhân dan tinh...). 
Di vài ngun ngân sách cp huyn, xã, ngun dOng gop cüa ngu&i dan 

và các nguOn vOn khác, can cr vào müc von và ni dung chi ducic bô tn tir 
nguOn s1 nghip ngân sách trung hang; các dan vj, dja phuang, chü dir an thrc 
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hin vn di i'rng theo quy djnh tai  Nghj quy& s 21/2022/NQ-HDND ngày 
31/5/2022 cUa HDND tinh. 

V phân b vn sir nghip: Trên c s& d xut cüa các s, ngành, dja 
phi.rcng ye nhu câu kinh phi thirc hin các ni dung cüa Chi.rcing trInh m11c tiêu 
quôc gia xay dung nông thôn mdi, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn (cci 
quan chU Chwing trInh) rà soát, 1p  ké hoach  phân bô von ngân sách trung irong, 
ngân sách tinh thirc hin chi.ning trInh giri S& Tài chInh thâm djnh, trmnh UBND 
tinh bô trI kinh phi dam bâo nguyen täc, tiêu chI, djnh mirc quy djnh, trong do 
ixu tiên bô tn kinh phi cho các xä, huyn dang k dat  chuân nông thôn mâi, nông 
thôn mcci nâng cao giai doan 2021-2025 theo Kê hoach so 13 0/KH-UBND ngày 
0 1/7/2022 cüa UBND tinh; dam bâo sir ding kinh phi ngân sách nhà nuOc tiêt 
kim, hiu qua và hoàn thành các mile tiêu, ni dung cOa chwmg trInh. 

III. V quy dlnh  ni dung, müc h trq; mu h so', trinh tir, thu tic 
11ra ch9n thy an, kê hoch, phu'o'ng an san xuât, liya chQn don vl  dt hang 
trong thrc hin các hoyt dng h trq phát triên san xuãt thuc các Churong 
trInh mu1c tiêu quôc gia giai doin 2021-2025: UBND tinh báo cáo dánh giá 
bô sung nhItng kêt qua dat  duc và ton tai  trong qua trInh thrc hin Nghj quyêt 
so 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/20 19 cüa I-IDND tinh dê I-IDND tinh có them 
c s xem xét quyêt dnh thay the Nghj quyêt nay. Dông thôibáo cáo bô sung 
dr kiên nguôn kinh phi thirc hin giai doan 2021-2025 và cu câu nguôn von can 
bô trI cho tmg ni dung ho trçl nhu sau: 

1. Báo cáo dánh giá b sung nhü'ng kt qua dat  duqc và tn tai  trong qua 
trInh thrc hin Nghj quyêt so 02/20191NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa HDND 
tinh 

a) Kê't qua dat dwcic: 
Sau hin 03 näm trin khai thc hin Nghj quyt s 02/2019/NQ-HDND, 

tuy gp n}iiêu khó khän do thiên tai và djch bnh (lii ljch sü näm 2020 và djch 
bnh Covid19 diên biên phirc tap),  Nghj quyêt dã có nhüng tác dng tich c%rc, 
gop phân thüc day sir tang truàng cUa ngành nông nghip, dc bit dâ nâng cao 

thirc cüa ngui dan ye san xuât nông nghip sach,  irng diing cong ngh cao, 
thIch üng vOi biên dôi khi hu, báo v môi truOng, theo chuôi giá trj vOi nhiêu 
mô hInh có quy mô cánh dông lan. Thông qua vic 1mg diving quy trInh san xuât 
hu c, cOng ngh cao, hInh thành các lien kêt san xuât yaj vai trO chU dao  cOa 
các Hcp tác xa, To hçp tác dã tao  thu nh.p ben vüng cho nguai dan, giüp tang 
thu nhp tii 1,5-2 lan so vâi san xuât truyên thông; kêt qua ci,i the trên các 11th 
viic nhu sau: 

- D6i vôi san xih nông ngh4p á'ng dyng cong ngh cao 
Nông nghip 1mg ding cOng ngh cao dä và dang là dnh hi.ràng phát trién 

cüa nông nghip the giói cüng thu tai  Vit Nam, nhât là yiêc 1mg diing thành 
tru cuôc each mang cOng nghê lan thi'r 4. Trên dja bàn tinh nhng näm qua dã 
có mt sO dir an, mô hmnh 1mg diing cong ngh cao trong san xuât nông nghip, 
mang 'a nhüng tin hiu tIch circ trong san xuât. 

Toàn tinh hin dâ cp chü truclng d.0 tu cho 82 dr an du tu vào llnh v1rc 
nông - lam - ngu - nghip, hin cO 42 dir an dä hoàn thin yà di vào hoat dng, 
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trong do có han 10 dirán nông nghip có rng diing cong ngh cao vào san xut, 
di.rçic áp diing trên nhiêu 11th vrc trông tr9t, chän nuôi, nuôi trông thüy san, lam 
nghip, chê biên nông lam thüy san; Vic rng diing cong ngh cao vào san xuât 
nông nghip trên dja bàn dã duçic các dja phucing quan tam và thiic day phát 
triên, duqc ngithi dan ghi nhn và lrng di1ng ngày càng thiêu vào thirc tiên san 
xuât... 

Ngoài ra, CO hcm 30 nhà kInh, nhà luri san xut rau, cü qua an toàn, cht 
h.rçing cao; han 500 ha cay trông sr diing h thông tuâi tiêt kim; han 50 ha nuôi 
trông thüy san üng diing cong ngh cao (biofloc, serni-biofloc); có 60 trang trai 
chàn nuôi có üng diing cong ngh cao trong san xuât, mt so mO hInh thng san 
xuât bang giông nuôi cay mO... 

Ben cmnh do, thiu Doanh nghip, Ca s san xut dä irng dung cong ngh 
say, bâo quãn, chê biên nông san; cong ngh than giông nuôi cay mô tê bào... 
to ra nhtthg san phâm dam báo chat luçmg, có giá trj kinh tê cao lam nên tang 
thüc day nông nghip irng diing Cong ngh cao, cOng ngh 4.0 trên dja bàn. 

- D6i vôi san xuE1 nông nghip hfru Co.  

Vâi phucing châm bin diu kin t%r nhiên thành lçii th canh  tranh, djnh 
hInh và phát triên nên nông nghip theo huóng hin dai,  ben viThg, dua Quàng 
Trj trô thàth tinh tién phong trong phong trào san xuât hü'u Ca, canh tác tir nhiên 
cUa cá nuóc. Tr nàm 2016 den nay, trên dja bàn dã triên khai nhiêu dr an, mO 
hIth san xuât hru ca, canh tác tir nhiên, dam bão các tiêu chuân hru ca Vit 
Nam và Quôc tê, duqc các tO chüc trong và ngoài nuâc dánh giá cao, tao  duçic 
tiêng yang trên thj tru?ing trong nu6c va quOc tê. 

Trên dja bàn hin CO trên 93 3,66 ha ha lüa san xuât theo tiéu chuân có lien 
kêt trong do: 127,16 ha lila san xuât theo tiêu chuân hihi Ca; 129,5 ha san xuât 
canh tác tir nhiên thirc hin & Triu Phong, Hái Lang; 597 ha san xuât theo 
huóng hUu ca và 80 ha lüa theo hithng VietGap. VOi nhtng din tIch chua duçic 
chirng nhn tiêu chuân hiu Ca, Can tiêp tVc  dâu Vi san xuât hü'u ca chuyên tiêp 
dé lam ca s& chirng nhn hru co cho nh&ng näm tiêp theo. 

Cácmô hInh, dir an canh tác liia h11u Ca, canh tác tir nhiên dã tao  ra buóc 
chuyên biên tIch crc trong tu duy to chrc san xuât ye cáth dOng 1&n, dOn diên 
dôi thira, üng diing ca gi&i hóa, quy trInh canh tác an toàn, than thin v&i môi 
tru&ng. Vic không si:r ding thuôc bão v thirc Vtt và phan bón hóa h9c, tn 
ding h vi sinh 4t bàn dja... dA gop phân giiip khôi phic, tái tao  h sinh thai 
dOng rung, bào v d phi nhiêu cOa dat, bão v thiên djch Cüng thu các loài 
thüy sinh sOng trong rung 1Oa. Tir do, cho ra thong san phâm lüa hUu ca, lüa 
cath tác t11 nhiên thrc sir chat hrng (Lia hth co' Ong Biên dgt 545 chi tiêu sinh 
hóa, có 2 hogt chat MA, MB có tác dyng tot dói vó'i ngwO'i tiéu dwO'ng, Gout, 
Lia canh tác tir nhiên dt giái nhát ye quy trInh san xuát sçich và dd du'crc cap 

ching nhcn hüu cci Vit Nam...) dã gay dimg duçc lông tin dôi vói ngi.r&i tiêu 
dung trong nithc và các thj tru&ng tiêm nàng quôc té Có the ké den nhw: He 
thOng siêu thj 7Eleven, US Mart, Queensland, Farmers Market,,  Coop-Mart, 
88... và dã dwcrc mç3t so thj tru&ng Quóc té quan tam nhw Han QuOc, Nht Ban, 
Hong Kong, Trung QuOc...). 
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Ngoài ra, vic canh tác sach  dã gop phAn bâo v si'rc khOe nguôi san xut, 

ngi.thi tiêu ding cüng nhu mang lai  giá trj kinh té cao han cho ngixOi san xuât 
(hiu qua mang 1ti gap 1,2-1,5 lan so vOi canh tác thông thixông). 

Bôn cnh do, các di twng cay trng khác cQng dã duqc các dja phi.rang 
quan tam, thüc day phát triên theo huàng hu'u ca, sach,  có chirng nhn. Thông 
qua các chuang trInh, dir an trên dja bàn tinh, den nay dâ có gân 170 ha ho tiêu 
canh tác theo quy trInh hu c ti Vinh Linh và Gio Linh, trong do có gân 100 
ha di.rcic chrng nh.n tiêu chuân hüu cci. San phâm ho tiêu hüu Co Quãng Trj dã 
xuât khâu sang thi trithng M thrçic 90 tan (2019: 50 tan, 2020: 40 tan), vOi giá 
ban cao han 20% so v&i thj tm0ng trong nilóc. Day ckrcc xem là hithng di dt 
phá mói cho ngành hang Ho tiêu Quãng Trj, to tiên dê thâm nhp các thj 
tru?ing tiêm näng a Châu Au và các nuOc khác. 

- Vt h 1r9 lien kIt san xut và lieu 11zi các sánphtm nông nghip lrên 
dja bàn tinh 

VOi mic tiêu nâng cao giá trj gia tang trén dan vj dintIch san xut g.n 
vai thüc day mô hInh tang tnr&ng ben vftng, các dir an lien kêt 4 nhà, 5 nhà dã 
dixçic chü tr9ng va triên khai thirc hin dông b trên nhiêu lTnh virc san xuât 
nông nghip cüa tinh. Các mô hInh, dir an lien kêt dä hInh thành nên các Hçrp tác 
xà, To hqp tác kiêu mâi, chü dng và tIch c1rc trong cong tác to chüc san xuât 
dông b, üng ditng khoa h9c cOng ngh, t.o ra các vüng san xuât hang hóa quy 
mô lan. Den cuôi näm 2022, toàn tinh có han 1.500 ha lüa, 1.000 ha cà phê, han 
120 ha duçic lieu, han 100 ha chanh leo, 60 trang tri chän nuOi gia cong... có 
lien kêt san xuât và tiêu thii san phâm giUa các Doanh nghip vói Hcp tác xä, To 
hçip tác và nguai san xuât trên dja dja bàn. 

Các mO hInh, di,r an lien kt dã to ra phongtrào san xu.t hang hóa sâu 
rng trong cong dông, nang cao nàng 1irc quãn l, to chirc san xuât cho di ngü 
ban quân l Hçip tác xâ, To hqp tác lam nén tang dôi mói phuang thüc tO chirc 
san xuât trong giai doan mai, gOp phân thñc day tái Co Can nông nghip theo 
huang hiu qua, ben ving. 

b) Tn tgi, hgn ché' 
Mc dü Nghj quyt dâ gop ph.n quan trçng trong tin trInh phát trin cUa 

ngành nhimg khi triên khai thrc hin các chinh sách cüa Nghj quyêt dâ nay sinh 
nhüng vithng mac, bat c.p chua dáp üng dugc nhu câu, nguyen v9ng cüa cac To 
chrc, cá nhân; cii the: 

- Mt s quy dinh cOa chInh sách cOn cng nh.c, chi.ra phü hçip vai thirc 
tin (Ti Khoãn 1 Diêu 2 Nghj quyêt có quy djnh "Các hcip tác xà, to hop tác, 
chi trang trgi, hç5 gia dInh, Ca nhân tren dja bàn tinh và các doanh nghip dáp 
ing các diéu kin quy djnh ye phát triên nOng nghip á'ng dyng cong ngh cao 
và nOng nghip huiu ca, hcip tác, lien kêt gán san xuát và tiêu thy san phám nOng 
nghiép trên dia bàn tinh chita dwcic hwthig các chInh sách do trung u'ong và d.ia 
phu'o'ng dâ ho tro). Vic quy dnh nhis trén dâ gay can tra trong vic tiêp cn 
chInh sách h trq cho các dOi tuçrng huâng lvi, vi thirc té trén dja bàn tinh, các 
dôi tilçlng san xuât nông nghip (Hçp tác xä, trang tri, tO hcip tác...) hâu het d 
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tiêp cn chInh sách h trg cüa tinh cflng nhi.r cüa trung tro'ng (nhu tp hun, 
khuyên nông, giông, 4t tii...); 

- Ngun vein phân b rt hn ch; ngun ngân sách dja phucing không 
duçc bô trI, vic lông ghép nguôn hrC trung ucmg không dt duçic két qua nh11 
mong muon. Tong ngân sách nhà nithc mfci bô trI ti'r näm 2019 den nay là 4,5 t' 
dOng, chi tü nguOn Chuong trInh miic tiêu quOc gia xây drng nông thôn mâi dã 
ho trçl dr an lien kêt ché biên và tiêu thii san phâm thüy san 2,0 t dông; h trçi 
nhân rng mô hInh trông cay An Xoa nguyen 1iu chê biên và xuât khãu cao An 
Xoa 0,5 t) dOng và ho trçY các dir an lien kêt khác trong näm 2022 là 2,0 t' dông. 
Nguôn kinh phi ho trçY nay chi dáp 1rng khoãng 15% nhu câu so vâi nguOn 1irc dê 
xuât khi xây dirng Nghj quyêt; 

- Qua trrnh to chiic thuc hiên Nghi quyêt dã bôc 10 nhiêu diem vucmg 
mac, bat cp ye co ché ho trçi và thu tic thanh toán, quyêt toán, dan den chua 
khuyên khIch, thu hut ducic các thành phân kinh tê tham gia và hrnng lçii tü 
chInh sách cüa Nghj quyêt; 

+ Sir büng në cüa cuc each mng 4.0 dn dn vic cn thit phài cp 
nht, irng ding ngay các cOng ngh mói vào san xuât; them vào do nhiêu chInh 
sách, chiên lucc mii ye phát triên nông nghip hQ'u co, nông nghip cOng ngh 
cao cüa trung ucing và dja phucing dâ có thay dOi, do do mOt so nOi dung không 
cOn phü hgp vi thirc tiên san xuât. 

VOi nhung tn tui, hn ch nêu trên, cüng vOi nhüng c ch chInh sách 
cüa trung ucmg mói ban hành (Giai don 202 1-2025, ChInh phü ban hành Nghj 
djnh so 27/2022/ND-CP trong dO có quy djnh thirc hin các hoat dng ho trq 
phát triên san xuât tai  Diêu 21, 22, 23. Trong do có bao ham các ni dung h trçi 
t.i Nghj quyêt sO 02/2019/NQ-HIDND. Dông thai, nguOn kinh phi thirc hin 
Nghj quyét 02/2019Q- chü yêu bô trI von tü Chuang trInh rnic tieu 
quOc gia xây dirng nông thôn mdi. Do v.y, dê giãm b&t các Nghj quyêt, dOng 
thii tIch hçip các nOi  dung ho trçl phü hqp vth các quy djnh rnOi cüa trung ung 
và thirc tiên dja phisang, UBND tinh dê xuât tich hçp hâu het các ni dung ti 
Nghj quyêt 02/2019Q- tinh vào dir thào Nghj quyêt Quy djnh ni 
dung, muc ho trçY; mâu ho so', trInh tii, thñ ttic lira chçn dir an, kê hotch, phuo'ng 
an san xuât, 1ra ch9n dan vj dt hang trong thrc hin các hoat dng ho trçi phát 
triên san xuât thuc các Chixcing trInh miic tiêu quOc gia giai doan 2021-2025 dê 
thay the Ngh quyêt 02/2 0 191NQ-HDND. 

2. Dr kin ngun kinh phi thirc hin giai dotn 202 1-2025 và co' câu 
nguôn vOn can bô tn cho trng ni dung hO trq 

a) Nguó'n kinh phi thrc hin Nghj quyé't bao gm các ngun sau: 
- Ngun vén sir nghip ngân sách trung uang thirc hin các Chucmg trInh 

miic tiêu quOc gia gOm: 
+ Ngun vn sr nghip Chuang trInh miic tiéu quOc gia xây drng nông 

thôn mâi; 
+ Ngun vn sir nghip Chucrng trInh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn 

vU'ng; 
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+ Ngunvn s1r nghiêp Chuong trInh mic tiêu quc gia phát trin kinh t 

- xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi. 
- Ngun ngân sách dja phucmg thirc hin Nghj quyt s 21/2022/NQ cüa 

HDND tinh 
b) Ngun ly'c d xuá't cy thi nhu' sau: 
- Ngun ngân sách trung uong: 
Do hin nay ngun vn si,r nghip ngân sách trung rnng trung hn giai 

don 2021-2025 chixa duçic thông báo; do 4y, trên Co s& tham khão nguôn von 
dir kien cüa trung uang dê xuât trong giai don 202 1-2025 và can cir tmnh hInh 
phân bô vOn trong giai doan 20 16-2020, dir kiên bô trI nhu sau: 

+ DM vói Chixang trInh mic tiêu quéc gia phát trin kinh t xã hi viing 
dông bào dan tc thiêu so và mien nüi: Tai  Quyêt djnh so 1706/QD-UBND ngày 
3 0/6/2022 cüa UBND tinh ye kê hoch th%rc hin Chiiong trInh miic tiêu quôc 
gia phát triên kinh tê xã hi vUng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi: Dir 
kiên nguôn vOn thc hin Tiêu drán 2: HO trçi san xuât theo chuoi giá tn giai 
dotn 202 1-2025 là 73.000 triu dOng, trong do näm 2022 dã bO trI 9.248 triu 
dông, giai dotn 2023-2025 con laj  khoâng 63.752 t dOng (bInh quân bô trI 
khoâng 21.000 triu dông/näm); 

+ Di vci Chi.nmg trInh mic tiêu quc gia xây drng nOng thôn mâi: 
Nguôn vOn slr nghip ngân sách trung iiang không quy djnh RDND tinh ban 
hânh djnh mire tiêu chI phân bO von ma giao UBND tinh xây dirng Phucmg an 
phân bO cii the cho tirng nàm. Trén ccv sv nguOn vOn phân bO giai doan 2016-
2020 (bInh quân khoâng 7.000-10.000 triu dOng/näm) Va nguOn vOn sir nghip 
ngan sách trung i.rcvng phân bô näm 2022 là 27.000 triu dOng, näm 2023 di,r kiên 
bô tn 27.800 triu dông, dê xuât nguôn von hO trq phát triên san xuât cho 
Chi.rcvng trInh khoãng 5.000-6.000 triu dông/nãm (do nguón von sy nghip 
nOng thOn mâi giai dogn 202 1-2025 có nhieu myc tiêu can thy'c hin ho'n so vái 
giai dogn 2016-2020 nên nguOn vOn hO trçr cho phát triên san xuát có giám 
xuOng so vO'i giai dogn trithc); 

+ Di vi Chucvng trInh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn vftng: Theo 
Quyet dinh so 1707/QD-UBND ngày 30/6/2022 cOa UBND tinh ye ban hành kê 
hoach thirc hin Chizong trInh m1c tiêu quOc gia giám nghèo ben vng giai doan 
2021-2025, dir kiên nguOn vOn ho trçv ni dung da dng hóa sinh kê và phát triên 
san xuât giai doan  202 1-2025 là 178.720 triu dng, trong do näm 2022 dã 
phân bô 18.647 tniu dông, cOn 'ai  giai doan 2023-2025 là: 160.073 triu dOng 
(bInh quân khoãng 53.300 triu dng/näm). 

Nhu 4y, dM voi nguM ngân sách Trung iscvng dir kin h trg bInh quân 
cho các hcp phân phát triên san xuât khoáng 80.000 triu dông/näm. 

Nguôn ngân sách dja phuong: Tai  Dim a Khoân 3 Diu 4 Nghj quyêt so 

21/2022/NQ-1-IDND cüa I-IDND tinh CO quy djnh bó tn d thirc hin chInh sách 
khuyên khIch phát trien nông nghip irng diing cong ngh cao và nông nghip 
hthi ccv, ho trg lien kêt san xuât và tiéu san phâm nOng nghip trén dja bàn 
tinh; dr kiên bO trI tu 2.000-3.000 triu dông/nãm. 

c) V cci cá'u ngun vn bá trI cho tang nç5i dung hO trcx: 
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- ye cacâu ngun vEn ngân sách, vn d& irng: Nghj quyt chi d xut sr 

ding nguôn von tr ngân sách trung uang ià ngân sách tinh; không dê nghj bô tn 
ngân sách tü cap huyn (do hin nay nguOn ngân sách trung uong bô trI cho ni 
dung nay dr kiên khá nhiêu so vth giai don 2016-2020, dông thñ hin nay 
nhieu chInh sách cüa tinh dA có sir phân cap ngân sách cho cap huyn); Riêng 
dôi vOi nguôn von dôi irng cüa to chirc, cá nhân thi tüy theo tirng ni dung và 
quy djnh rnirc ho trçi tü ngân sách nhà nithc dê huy dng dOi irng phil hcip tInh 
hInh thuc té. 

- V c cu ngun vn h trçl cho tirng ni dung ciii th: Hang näm, can dr 
nhu câu cüa các dja phisng vá quy djnh müc ho tr tôi da cho tirng ni dung dä 
duqc quy djnh rO trong dr tháo Nghj quyêt dê phân bô nguôn vOn phü hqp vói 
tInh hInh thuc tê. 

IV. Quy dlnh  v thic hin chInh sách h trçr lãi sut vn vay phát 
triên san xuât, kinh doanh trên da bàn tinh Quãng Trj, giai don 2022-
2025: UBND tinh báo cáo bô sung di,r kiên nguôn kinh phI thirc hin giai don 
2022-2025 và do CâU nguôn von dê có them co sO' bô trI von hang nàm nhu sau:. 

Nhu c.0 cn h trçl cp bü lãi sut hang näm bInh quân uâc tInh tiir ngun 
ngân sách ho trq trong khoáng 2 t' dong. Tong kinh phi ho tror trong giai do?n 
2022-2025 uâc tInh khoáng 6 t dông. 

Ngun kinh phI duçic trIch tir ngân sách tinh quy djnh tai  Diem a, Khoán 
3, Diêu 4 Nghj quyêt so 21/2022/NQ-FIDND ngáy 31/5/2022 cüa HDND tinh ye 
vic quy djnh nguyen tad, tiêu chI, djnh mud phân bô vOn ngân sách Trung 
uclng, vOn dôi irng cüa ngân sách dja phiio'ng và co chê h trçi thirc hin 
CTMTQG xây dimg nOng thôn mO'i vâ quy djnh tai Mc 2, Phii hic 3C ban hành 
kern theo Nghj quyêt so 30/NQ-HDND ngáy 29/6/2022 cüa HDND tinh ye phân 
bô ke hotch von dâu tu phát triên ngân sách Trung ucmg 5 näm giai doan 2021-
2025 và näm 2022 thirc hin cad chuong trinh MTQG (HDND tinh phân bô 
63 .216 triu dông dê chi ho tro khác: chi ho trçi xã dat  chuân NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiêu mu, OCOP, h trq lài suât von vay phát triên san xuât kinh 
doanh). 

V. D an do dic, dàng k dt dai, cp giy chü'ng nhn quyên sfr diing 
dat, xây duyng co' s& dii' 1iu dat dai và chinh 1 biên dng ho so' dja chinh 
thtro'ng xuyên trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doin 2023-2025: 

1. Vt b sung myc lieu, chi lieu, n3i dung chIn/i can dt du'9c Iron; 
cong tác do dic,  dáng kj dat dai, ctp giây CNQSD dat, xây d4rng C'SDL dat 
dai và chin/i lj biên d3ng hO so' a'ja chInh t/uthng xuyên irên dja bàn tin/i giai 
do(in 2023-2025, khOng quy djnh dlnh kern dê an vào dr t/,ào nghj quyit: 

SO' Ttài nguyen và Môi tri.r&ng dã tham mini UBND tinh dâ bô sung tai  dr 
tháo Nghj quyOt cüa HDND tinh ye vic thông qua de an. 

2. Xác djnh các nhz4m vy cbn 4i d4/ vó'i cdc dr an do dzc, cap g14y 
CNQSD dat 

- Chü d.0 ttr có k hoach giám sat, kim tra thu&ng xuyen di vO'i don vj 
tu van, chInh quyên cap xâ và các don vj thâm tra, thâm djnh; yêucâu don vj tix 
vn soát xét, phân loai ho so chi tiêt den tmg thôn, xóm, khu phô...; tp tnung 
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giãi quyt cp giy CN trong thii gian cho gia han  cüa LTBND tinh theo thir tr 
mi tiên khi ngithi sir dming dat có nhu câu dàng k; trtrâc 02 tháng hêt thai gian 
gia h?n  tham misu cho chInh quyên dja phucmg có thông báo kêt thüc dmr an dê 
ngu1i dan dixçic biêt; nghim thu, dóng gói ho so dja chInh bàn giao dua vào hru 
tr1r khai thác theo quy djnh. 

- UBND cp huyn tang cuông cong tác tuyên truyn; chi dao  UBND cAp 
xâ và các cci quan lien quan thâm tra thâm djnh, k cap dôi, cap laj  giây CNQSD 
dat khi có ho so chuyên den. 

- UBND cAp xã tIch circ quan tam b trI can b, mm tiên thñ gian soát xét, 
xác nhn ho so theo theo thâm quyên quy djnh khi don vj tu van chuyên den 
trên tinh than theo thir tir mm tiên; có thông báo cOng khai bang van bàn ye thii 
gian kêt thiic cho gia han  dr an cüa UBND tinh den t.n ngi.thi dan di.rqc biêt. 

3. Giãi trinh Ifi do tçii sao không quy ctjnh nhim vi cy IIJ theo phân 
cap tlnh /huyn/xâ quy djnh 4i1 diem a, khodn 2, Diêu 1 Nghj quyêt soX 
111/2021/NQ-HDND cüa HDND fink 

Theo quy djnh cüa pháp lu,t v dAt dai hin nay, trách nhiêm lip,  cp 
nht, chinh 1 ho so dja chInh duçic quy dnh tai  Thông tu 24/2014/TT-BTNMT. 
Trong do: 

- Sâ Tai nguyen và Môi trrnmg: T chIrc thirc hin vic do dac  l.p bàn d 
dja chInh, sO mic kê dat dai; chi dao  th%rc hin chinh 1, cp nht biên dng bàn 
do dja chInh, so mi1c kê dat dai; Ip, cp nht và chinh 1 biên dng thithng 
xuyên so dja chInh và các tài 1iu khác cüa ho so dja chinh a da phuong. 

- Chi nhánh Van phông dàng k dAt dai: thirc hin các cOng vic quy djnh 
tai Khoán 2 Diêu nay dOi vói các dôi tircmg sr diing dat, duçrc Nhà niic giao 
quán l dat, sâ hilu tài san gän lien vâi dat thuc thâm quyên giâi quyêt thu tic 
dang k. 

- Uy ban nhân dan cAp xä cap nht, chinh 1 bàn sao tài lieu do dac  dja 
chInh, sO dja chinh, so mmic ke dat dai dang quàn 1 theo quy djnh tai  Thông tu 
nay dê sm:r diing phiic vii cho yêu câu quãn 1 dat dai O dja phuong. 

- Nhu 4y, Sâ TN&MT là co quan chi dao  vic thmrc hin chinh 1 h so 
dja chInh; co quan trrc tiêp thirc hin vic chinh l phãn ion là Chi nhánh van 
phông däng k dat dai cap huyn. 

- VI 4y, D an tng th d xuAt cAp huyn b trI kinh phi và lam thu d.0 
tu d thrc hin vic do dac  chinh 1 bàn do dja chInh thuOng xuyên, gàn lien 
cOng tác cap GCN cho ngi.rOi sü diing dat khi có thu câu là hoàn toàn phü hqp; 
cap xâ chi chinh 1 bàn sao ho so dja chInh dugc Van phOng Däng k dat dai 
cung cap theo thim vii chuyén mon thuOng xuyen nen không có bo trI kinh phI 
thirc hin. ('nguOn kinh phi trlch 10% nguOn thu tfr tién th dyng dat, tiên thuê dat 
cla cap tinh du'o'c bO tn cho cong tác do dgc dia chInh, cap giáy CN, XDc'SDL 
dat dai cap tinh theo quy d(nh; nêu bó tn khOng hét thl dzccrc bO trI vào nhim vzi 
quán lj nhà nwác ye dat dai, do dgc ban do và Viên thám cap tinh. Néu tiép tyc 
khOng bO tn hét thI du-cic bO trI vào cong tác xáy dyng cci' ban cña cap tinh). 

VI. Danh miic dir an thu hi dat, dir an có sfr dyng dat trông lila, dt 
rirng phông h vào các myc dIch khác: UBND tinh báo cáo báo cáo kêt qua rà 
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soát các dir an HDND tinh dâ có chü truang thu hi dt nhung chua thirc hin dâ 
qua thai han  3 näm dê dua khói ké hoach  sü diing dat hang nAm theo quy djnh 
khoãn 3 diêu 49 Lut dat dai 2013 và cac van ban huOng dan hin hành nhu sau: 
- Thirc hin quy djnh tai  Diêu 49, Lut Dat dai näm 2013 (dwctc s1ca dói, bô sung 
tgi Diêu 6 Lu2t tha dói bó sung mç3t so diêu cza 37 Luçt có lien quan den quy 
hogch), hang näm cong tác rà soát các dir an dâ qua 03 näm không thirc hin 
duçic UBND cap huyn rà soát de dixa ra khôi kêhoach si:r diing dat theo quy 
dnh. Qua trInh thâm djnh kê hoach sir diing dat hang nàm cap huyn, Sâ 
TN&MT dà yêu câu UBND các huyn, thj xã, thành phô rà soát các dir an dã 
qua 3 näm, các dix an không có khá näng thrc hin dê dim ra khöi kê hoach sir 
diing dat hang näm. 

- Hin nay, näm k hoach sfr diing dt 2022 däi gn k& thüc, S TN&MT 
dã có cong van so 2542/STNMT-QLDD ngày 27/7/2022 giri UBND các huyn, 
thành phô, thj xä dOn dOc l.p kê hoach  sü diing dat näm 2023 và 1p danh miic 
dix an trInh HDND tinh. 

- Dn nay, SâTN&MT dã nh.n duçic h so và dang t chüc 1y kin v 
kê hoach sir dimg dat nAm 2023 cüa UBND thành phô Dông Ha, UBND huyn 
Cam L dé to chirc hi nghj thâm djnh theo quy djnh. 

- Do yêu cu báo cáo rt gtp, trong khi vic tng hqp danh mi1c dir an dã 
có chü truong thu hOi dat cüa HDND tInh nhisng chixa thirc hin dã qua thai han 
3 näm can nhiêu thi gian. VI 4y, sau khi có kêt qua thâm djnh kê hoach  sir 
ding dat näm 2023 cap huyn, UBND tinh së báo cáo HDND tinh tai  k' hçp 
dâu näm 2023. 

Uy ban nhân dan tinh xin báo cáo Hi dng nhân dan tinh./. 

Noinhmn: 
- Nhtr trén; 
- Thiiing trtrc HDND tinh (dé báo cáo); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Chánh Van phông, các PVP; 
- Các Phông Khôi NCTH, VP UBND tinh; 
- Luu: VT, THu. 

Ha S5 DIng 
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