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NGH! QUYET 
V vic thông qua Be an: Do dc, dãng k dt dal, cp Giy chüng nhn 

quyn sü dyng dat, xây thyng co s& dü lieu dt dai và chinh 1 bin dng h s0 

dja chinh thurè'ng xuyên trên dla  bàn tmnh Quãng Tr  giai don 2023 - 2025 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TRJ 
KHOA VIII— KY HQP TH1f 

Can C&LULt T chic chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015; 

Can ci Luát tha dli, hI sung mót sl diu cia Lut TI chic chinh phi và 
Lut TI ch&c chInh quyn djaphuing ngày 22/11/2019, 

Can cz' Luçt ban hành Van bàn quyphgm pháp lut ngày 22/6/2015, Luáz' 
tha dli, bI sung m5t SI diu cza Luat  ban hành van bàn quy phgm pháp lut 
ngày 18/6/2020, 

Can thLuct Dá't dai ngày 29/11/2013, 

Can ci Lut Dcu tie cong ngày 13/6/2019; 

Can thNghj djnh SI 43/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy 
dinh chi tjlt thi hành mót sI diu cza Luát Da't dai; 

Can cz Nghj quylt sI 111/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cia Hç5i dcng 
nhdn dan tinh Quáng Trj v co' chl tài chInh xdy dtng kIt cá'u hçi tngphát trjên 
qujY da't và githi phóng mt bang, tgo qu5Y ddt sgch trên dja bàn tinh Quáng Trj; 

Xét Ta trinh so' 229/TTr-UBND ngày 21/11/2022 cia UBND tinh Ve' vic 
trInh HDND tinh thông qua D an: Do dac, dáng k dá't dai, c4o Giá'y chthig nhn 
quyn sz dyng dAt, xdy 4mg ca sO' dI lieu dAt dcii và chinh lj bié'n dç5ng ho sci dja 
chInh thtrOng xuyên trên dja bàn tinh Quáng Ti'j giai dogn 2023 - 2025; Báo cáo 
thlm tra cüa Ban Kinh té' - Ngán sách H3i dng nhán dan tinh; j kiln tháo lun cüa 
dgi bilu Hç3i dng nhán dan tinh tgi 1g'' hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Thông qua D n: Do dc, dang k3 dt dai, dtp Giy chirng nhn 
quyên sr dung dat, xây drng Ca sâ dü 1iu dt dai và chinh 1' bin dng h sa dja 
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chinh thii&ng xuyen trén dja bàn tinh Quãng Trj giai doin 2023 — 2025, vói các ni 
dung nhis sau: 

1. Da dim: 10/10 huyn, thành ph& th xã cüa tinh Quâng Trj. 

2. Kho. 1ung cong viçc: 

- Xây dirng 1wyi dja chInh: 04 dim (xay dirng cho huyn dâo Con CO) 

- Do v lai bàn d dja chInh: KMi luçxng cn do ye lai bàn d dja chInh 
230 ha (cho huyn dáo Cn Có). 

- Do dc chinh 1 bàn d dja chInh. 

+ Khi h.rçing di soát bàn d dja chInh 153.426 ha; 

+ Khi luqng thi:ra do dc chinh 1 125.796 thi:ia. 

- Khi luçmg do dac  chinh 1 riêng tirng thi'ra dat: 1.750 thira 

- Tng h so c.p GCN: 29.102 ho so. 

- Xây dirng và cp nhtt co sâ dIr 1iu dja chInh: 

+ Xây dirng dir 1iu không gian nn: 01 dan vj cp xã (huyn dào Cn Có) 

+ Xây drng và cp nht co so dir Iiu dja chInh: 132.244 thira 

3. Khái toán kinh phi: 

- Tng khái toán kinh phi d.0 tu cüa D an: 84,937 t dng. 

(Tam mircri bn tj,  chin tram ba mu'oi bay triu dng) 

Cith: 
Don vj: Dóng 

STT Don vi Giai don 2023-2025 

1 Thành ph Dong Ha 3.435.000.000 

2 Thj xã Quáng Trj 2.996.000.000 

3 HuynDakrông 9.364.000.000 

4 HuynHuOngHOa 11.052.000.000 

5 HuynGioLinh 7.895.000.000 

6 HuynVinhLinh 14.661.000.000 

7 Huyn Hái Lang 13.259.000.000 

8 HuynTriuPhong 15.500.000.000 

9 Huyn Cam LO 6.079.000.000 

10 HuynDãoCnCô 696.000.000 

Ting (lam trôn) 84.937.000.000 
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4. Ngun kinh phI thuc hiên: TrIch 10% ngun thu tü tin sr diing dat, 
tiên thuê dat theo cci chê tài chinh dã phân cap tai  Nghj quyêt so 111/2021/NQ-
HDND ngày 30/8/202 1 cüa Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII, kS'  hçp thir 4. 

5. Thôi gian thtjc hin: Tr nàm 2023 dn hét nàm 2025. 

6. Chü du tir thirc hin d an: UBND các huyn, thành ph, thj xâ 
trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

(Co D an chi tjlt kern theo) 

Dieu 2. To chiic thuc hien 

1. Giao UBND tinh chi dto UBND các huyn, thj xä, thãnh phô to chüc thirc 
hin. 

2. Thmg trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dông than dan tinh, To 
di biu Hi dng nhãn dan tinh và di biu Hi ding nhan dan tinh ph& hcp vâi 
Ban thuäng trrc Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam tinh giám sat thirc hin Nghj 
quyêt. 

Nghj quyt nay dA duçic Hi dng than dan tinh Quãng Tn, Khóa VIII, K' 
hçp thir .... thông qua ngày .. ../. . ../2022, có hiu 1irc t1r ngày 01/01/2023 .1. 

No'i izithi,: 
- UBTVQH, ChInh phU; 
- Vi Pháp ch ci:ia các B: Tài nguyen &Môi 
tnthng; Ké hoach & Dâu tii, Tài chInh; 
- Ciic KTVBQPPL - B Tu pháp; 
- TVTU, UBND,UBMTI'QVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP: TU, Doàn DBQH&HDND, UBND tinh; 
- Các Sc Ban nganh cap tinh; 
- rFHDND, UBND các huyn, TX, TP; 
- Báo Quang Trj, Dài PTTH tinh; 
- Trung tam tin h9c — Cong báo tinh; 
- Li.ru: VY, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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