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TINH QUANG TRI 
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Dc1p-Tirdo-Hinhphüc 

Quáng Trj, ngàyjA tháng44 nám 2022 

T1 TRINH 
V vic thông qua D an: Do dc, dãng k dt dai, 

cap Giây chIrngnhn quyn sfr diing dat, xãy djng co' s& dfr 1iu 
dat dai va chinh ly bien d9ng ho so' d!a  chinh thuoiig xuyen 

trên dja bàn tinh Quãng Tr!,  giai doin 2023 - 2025 

KInh gi'ri: Hi dng nhân dan tinh. 

Thirc hin Nghj quyt s 111/2021/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cüa Hi 
dông nhân dan tinh Quãng Trj ye co chê tài chInh xây d%mg kêt câu ha tang phát 
triên qu5 dat và giái phóng mt bang, tao  qu5 dat sach  trên dja bàn tinh Quãng 
Tn; UBND tinh dä giao Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng chü trI, phôi hqp vài các 
don vi, dia phucmg to churc khâo sat, xay dirng Dê an: Do dac,  däng k)' dat dai, 
cap Giây chü'ng nhn quyên sü diing dat, xây drng co s dfr 1iu dat dai và chinh 1 
biên dông ho so dia chinh thi.i&ng xuyên trên dja bàn tinh Quàng Tn, giai don 
2023 - 2025. 

D có Co s& tnin khai thuc hiên, UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem, 
quyêt djnh thông qua Dê an, vâi các ni dung nhu sau: 

A A A ' A A A 

1. Ten de an: De an: Do dac,  dang ky dat dai, cap Giay chung nhan 
quyên sà dung dat, xây dirng co sâ dü 1iu dat dai và chinh 1 biên dng ho so 
dja chInh thuing xuyên trên dja bàn tinh Quâng Trj, giai doan 2023 - 2025. 

2. Da dim: 10/10 huyn, thành ph& thj xã cüa tinh Quâng Trj. 
A 'A 3. Khoi lu'çrng cong vlçc: 

- Xây dirng h.râi dja chInh: 04 dim (xây drng cho huyn dào Cn Cô) 

- Do ye lai  bàn d dja chInh: Khi hxcing cn do ye 'ai  bàn d dja chInh 
230 ha (cho huyn dáo Con CO). 

- Do dac  chinh 1 bàn d dja chInh. 

+ Khi luçmg di soát bàn d dja chInh 153.426 ha; 

+ Khi hrqng thi'ra do dac  chinh 1 125.796 thira. 

- Khi lucing do dac  chinh 1 riêng ti'rng thüa dtt: 1.750 thCra 

- Tng h so cp GCN: 29.102 h so. 

- Xây drng và cp nht co si dü 1iu dja chInh: 

+ Xây dmg dii 1iu không gian nn: 01 dan vj cp xã (huyn dáo Cn Có) 

+ Xây drng và cp nht co s dtt 1iu dja chInh: 132.244 thüa 



TM. UY BAN NHAN DA 
TICH 

4. Khái toán kinh phi: 

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

(Tam muvi bn , chin tram ha mutfi bay triu dng) 

Ciith: 
Don vj: Dóng 

STT Don vi Giai don 2023-2025 

1 ThànhphDôngHà 3.435.000.000 

2 ThjxQuàngTr 2.996.000.000 

3 HuynDakrong 9.364.000.000 

4 HuynHixOngHóa 11.052.000.000 

5 HuynGioLinh 7.895.000.000 

6 HuynVinhLinh 14.661.000.000 

7 HuynHãiLäng 13.259.000.000 

8 HuynTriuPhong 15.500.000.000 

9 Huyn Cam L 6.079.000.000 

10 HuynDãoCnCO 696.000.000 

T1ng (lam troll) 84.937.000.000 

5. Nguôn kinh phi thtrc hin: TrIch 1,0% ngun thu tr tin st diing dat, 
tiên thuê dat theo c chê tài chInh dã phân cap tti Nghj quyêt so 111/2021/NQ-
HDND ngày 30/8/202 1 cüa Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII, kST hçp thu 4. 

6. ThOi gian thirc hin: Tr nàm 2023 dn ht nAm 2025. 

Sau näm 2025, can cir tInh hInh thirc th UBND tinh sê rà soát, dánh giá 
tInh hInh thirc hin ciia các dja phuung dê dê xuât HDND tinh xem xét nhim vii 
cho giai don 2026-2030. 

7. Chü du tir thtic hin d an: UBND các huyn, thành phô, thj xA 
trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

(Co D an chi tjlt kern theo) 

KInh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./.  1/ 
Nci n/ian: 

- Nhu trên; 
- Cht tich,  các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
Các S: TNMT, TC, KH; 

- UBND các huyn, tp, b; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Lxu: VT, KTTUI, 
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