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KInh giri: Ban Kinh t - Ngân sách HDND tinh. 

Ngây 17/8/202 1, UBND tinh nhn duçxc Cong vn so 62/I-JDND-KTNS cüa 
Ban Kinh té - Ngân sách HDND tinh ye vic bô sung báo cáo dánh giá tác dng 
chInh sách trInh kr  hop thir 4-HDND tinh khóa VIII. 

Sau khi giao các Sâ, ngãnh, dja phuong rà soát trên Ca sâ tinh chat cüa cac 
Th trInh, Dê an; UBND tinh có kiên ni dung sau: 

1. Di vói To' trInh sfra di Nghj quyt s 17/2016/NQ-HDND ngày 19 
tháng 8 nãm 2016 cüa Hi dông nhãn dan finh v co' chê tài chInh xây dirng 
co s& hi tng phat triên qu5' dt và giãi phóng mt bang, to qu5 dat sich 
(Ban hành Nghj quyêt quyphimphdp 1ult  mói thay the): 

1.1. Xac dnh van de bat cp tong quan 

1.1.1. Bôi cãnh xây dii'ng chInh sách 

Ngày 21/7/2020, Thuing tr1rc HIDND tinh Co Báo cáo so 21 2/BC-HDND 
ye kêt qua giám sat tInh hInh thirc hin co ché tài chInh xây dimg Co sâ ha tang 
phát triên qu dat và giái phóng mt bang, tao  qu dat sch theo Nghj quyêt so 

17/201 6/NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa Hi dông nhân dan tinh; UBND tinh dâ 
chi dao  thirc hin tai  Cong van so 3701/UBND-TN ngày 12/8/2020; Sâ Tái 
nguyen và Môi tnr&ng dã báo cáo két qua tai  Van ban so 3605/BC-STNMT ngày 
13/11/2020, theo do S Tài nguyen và Môi trung dê nghj UBND tinh cho phép 
rà soát dê diêu chinh hoc thay the Nghj quyêt so 17/201 6/NQ-HDND. 

Ngày 07/4/202 1, UBND tinh có Cong van s 1210/UBND-TN, giao Sâ Tài 
nguyen và Môi tru&ng chü trI, phôi hop S& Kê hoach và Dâu tix dê xuât süa dôi 
Nghj quyêt so 17/201 6/NQ-HDND. Si Tài nguyen và Môi tru&ng dã thirc hin 
thu tijc xay dimg van bàn quy pham pháp 1ut và trInh HDND tinh si'ra dôi, bô 
sung tai  k' h9p thu 21, khóa VII; tuy nhiên chua duçic HDNID tinh thông qua. 

D tip tVc  hoàn chinh dir thão süa di, b sung Nghj quyt so 

17/2016/NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa HDND tinh, S Tài nguyen và Môi 
tnrmg dã có Co Cong van so 1759/STNMT-QLDD ngày 08/6/202 1 dé lay ' kiên 
các Sâ, ngânh, dja phuang lan cuôi; dông th&i dê nghj Trung tam tin h9c tinh tiêp 
tc däng tãi, lay kiên nhân dan. 

Ngày 12/7/2021, S Tu pháp dâ có Van bàn s 236/BC-STP Báo cáo thm 
djnh van bàn quy pham pháp 1ut. 
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S Tài nguyen và Môi truô'ng dâ hoàn thin h so báo cáo UBND tinh, trinh 
HDND tinh thông qua tai kS' h9p thi'r 4 HDND tinh Khóa VIII. 

1.1.2. M,c tiêu xãy dyng chInh sách 

Dê xuât phân b kinh phi cho các nhiêm vii: Do dac, xây dirng Co sâ di 
1iu, 1p ho so dja chInh và cap giy chüng nhn quyn sü dicing d.t; Qu phát 
triên dat; các dir an xây dirng co si ha tang phát triên qu5 dat; các d1r an phát 
triên kinh té xã hôi cüa tinh. 

1.2. Bánh giá tác dng cüa chInh sách 

1.2.1. Kt qua thtrc hin Nghj quyt s 17/2016/NQ-HDND ngãy 
19/8/2016 cüa HDND finh 

Sau khi HDND tinh ban hành Nghj quyt 17/2016Q-, UBND tinh 
dâ ban hãnh Quyét dinh so 42/2016/QD-UBND ngáy 17/10/2016 ye vic ban hành 
co ché tài chInh xay drng co sâ ha tang phát triên qu5 dat và giái phóng mt 
bang, tao qu dat sach; Quyêt djnh so 1871/QD-UBND ngày 10/7/2017 ye vic 
ban hành diêu 1 to chic, hoat dng và quy ché quãn 1, sü diing Qu9 phát triên 
qu dat tinh Quáng Tn; Quyêt djnh so 3263/QD-UBND ngày 24/1 1/2017 ye vic 
ban hành trInh tr, thu tiic tam áng và hoàn trã Qu phát triên qu dat tinh Quâng 
Trj; hang näm tinh ci:ing dã xây dirng ke hoach üng vOn. 

UBND tinh dâ chi dao UBND CaC huyn, thj xA, thành pM th1rc hin diu 
chinh quy hoach sir diing den nám 2020 cap huyn và dä phê duyt vào näm 2017 
de lam co s to chirc thuc hiên. 

CáC ngành, dja phuong dã t chi'rc thirc hin quy hoach, k hoach scr diing 
dat, trong do có xây dirng c s ha tang cOa các khu dan cu nông thôn, khu do thj 
nhArn tao qu' qu dat sach dê giao dat theo hInh thc dâu giá quyên sidng dat. 
NguOn thu tir dâu giá quyên sü diing dat duc bô sung vào nguôn von dâu t phát 
triên trên dja bàn toàn tinh; trng bi.râc xây dirng hoàn chinh co sâ dtr lieu dat dai, 
l.p ho so dja chInh, cap giây chirng nhn quyên sü ding dat cho to chi'rc và h gia 
dInh, cá nhan. 

Xut phát tfs ngun vn thu tü du giá quyn sir diing dat hang nãm cüa 
tinh chua dáp irng duoc nhu câu xây dung co sOr ha tang do thj, phát trien qu dat, 
tao qu dat sach cho các nhâ dâu tu; t' l phân bô nguôn thu tr dau giá quyen sir 
dung datcua các dir an không du dé thanh toán chi phI dâu ti.r dê tao nguôn thu; 
nguOn von phc vii cho cong tác giãi phóng mt bang, tái djnh Cu thiêu và bj 
dng. VI 4y, UBND tinh dã trInh HDND tinh ban hành Nghj quyêt sO 
17/201 6/NQ-I-ND ngày 19 tháng 8 nàm 2016 cüa Hi dông nhân dan tinh y 
ca ché tái chInh xay dirng co sâ h tang phát trien qu dat yà giãi phóng mt 
bang, tao qu dat sach nhàm diêu chinh 'ai  các t' 1 phân bO mt each hgp 1 
hon. 

thu là: Nghj quyt s6 17/201 6/NQ-HDND dA thông qua co ch s1r diing ngun 
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- Di vói Cap tinh: 

+ Ngun thu tir du giá quyn si'r diing dt: Phân b 10% cho nhim vii do 
dac, xay dirng co sâ d& 1iu, 1p ho so dja chInh va cap Giây chüng nh.n quyên 
sir diing dat; 10% cho Qu phát triên triên dat; 60% cho các dir an xây d%rng co sâ 
ha tang phát triên qu dat và 20% cho các dir an phát triên kinh t x hi cüa tinh. 
Trong t' 1 phân bô cho các dr an phát triên kinh tê xã hi cüa tinh (dói vol 
khoán thu tQi thành phó DOng Ha) dành t 1 50% bô trI den näm 2020 cho thành 
phô Dông Ha dê thirc hin Nghj quyêt so 06/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 
cüa HDND tinh ye xây dirng Phát triên dua thành phô Dông Ha dat  do thj loai II 
dênnàm 2020. 

+ V t' I phân b ngun vlxça thu ttr du giá quyn sü ding dt: Phân b 
1 0% cho nhiêm vu do dac, xây dimg co S d Iiu, 1p ho so dja chInh và cap 
Giây chüng nhn quyên sir ding dat; 70% cho các dir an phát triên qu dat; 20% 
cho các dir an phát triên kinh tê xâ hi cüa dja phisong. 

- Di v&i cp huyn vâ co s&: Ngun thu tü du giá quyn sir diing dt và 
cac nguon thu ttr dat: Phân bô 10% cho nhiêm vçi do dc, xây dirng Ca s& d 1iu, 
1p ho so da chInh vâ cap Giây chüng nhn quyên s& diing dat; 10% cho Qu 
phát triên trién dat; 80% phân con lai do HDND cap huyn quyét djnh. 

Trong diu kin ngun vn du Ur phát trin cüa giai doan 2016-2020 gp 
nhiêu kho khan, vic ban hành c ché tài chInh dé xây drng co s& ha tângphát 
triên qu dat dã kjp th&i tao nguôn thu quan trçng, bô sung nguôn vOn dâu tu 
cong trung han do cap tinh và cap huyn quãn 1; mt khác tao diiqc mt bang 
ciia các khu dan cu (do thj và nông thôn) dê,  thrc hin giao dat, cho thuê dat 
thông qua hInh thirc dâu giá quyên sü diing dat theo quy djnh cüa Lut Dat dai 
näm 2013 (Lut Dat ã'ai nám 2013 quy djn/i giao dat dê xáy dyng nhà & chz yêu 
thong qua hInh thtc dáu giá cuyen th dyng dat), dông thai tao ra duqc các khu 
dan cix dông b, hoàn chinh ye co s& ha tang, lam thay dôi b mt nOng thôn và 
do thi. 

1.2.2. Tác dng cüa co ch chInh sách dã thçi'c hin di vói cp tinh vã 
cap huyçn 

Sau han 04 näm thirc hin Nghj quy& s 17/2016Q- ngay 
19/8/2016 cüa Hi dông nhân dan tinh ye co ché tài chInh xây dimg co sâ ha tang 
phát triên qu dat và giâi phóng mt bang, tao  qu dat sach. Các ngành, dja 
phuong dâ to chüc thirc hin quy hoach, ké hoach sr diing dat, trong do có xay 
dxng Co sâ ha tang cüa các khu dan cix nông thôn, khu do thj nhäm t?o qu dat 
sach dé giao dat theo hInh thirc dâu giá quyên sir diing dat; xây drng co si dtr 
1iu, Ip ho so' dja chInh, cap giay chüng nh.n quyén sü ding dat. Den nay dä có 
ithiêu khu do thj tuung dôi hoàn chinh duyc hInh thânh, lam thay dOi b mt dO th 
và nông thon; tirng bi.râc xây dirng hoàn chinh co s& dü lieu dat dai, 1p hO so dja 
chInh, cap giây chirng nhn quyen slr diing dat cho to chirc và h gia dInh, cá nhân. 
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Thông qua ccch tài chInh, h thng co si h tng trén dja bàn toàn tinh nOi 
chung và thành phô Dông Ha noi riêng dã có bixâc phát trin m?nh me, nhiu khu 
do thj mói duyc hInh thành vôi h thông ha tang hoân chinh theo huâng hién dai; 
các cong trInh, dir an cho phát triên kinh tê - xã hi, miic dIch cong cong di.rc 
xay dirng, nhii: clirông Trân BInh Tr9ng (doin ti'r dp ngän mn sOng Hiêu den 
Quôc L 9), dtthng Trithng Chinh, thành phô Dông Ha (doan tü dtrng Lê Lçii 
den di.r?ng Hung Vixong), dithng nôi tir dung xung quanh Trung tam hi nghj 
tinh den dithng vào Ho Trung Chi, cau Vinh Phuóc, thr&ng vào tri sâ Dâng üy 
khoi, di.thng vào Trung tam ChUa bnh - Giáo dijc - Lao dng xa hi tinh, Dung 
nOi tir di.thng Ham Nghi qua truO'ng tiêu h9c Ham Nghi den diing L9 ThuOng 
Kiêt, TP Dông Ha, Cong vién trung tam thành phô Dông Ha (cong viên Fidel), 
cãi tao NM khách Tinh üy, cái tao sfra cha nhà các Ban dâng, nhà cong vii, cãi 
tao, lát via h, diên chiêu sang môt so tuyên dithng, 

Tuy nhiên, vic phân b t' l phn tram (%) theo Nghj quyêt so 

I 7/2016/NQ-HDND tai thi diem ban hành nghj quyêt là phü hçp, nhi.rng giai 
doan 2021 - 2025 do nhu câu von dâu tt.r rat lan, nêu không khai thác ti'r qu5 dat 
và diêu chi t' l phân bô thI rat khO hoàn thành các nhim vii dâu tix cong trung 
hn giai doan 202 1-2025. 

Do d, thai gian tói vn cn thit phâi xâydirng co sâ h t&ng phát trin qu 
dat và giài phóng mt bang, tao qu dat sach dê dâu giá quyên si ding dat dê bO 
sung vào nguOn thu cüa tinh và can phái cO mt co ché rO rang dé các 

cap, các 
ngành chü dng triên khai. 

1.3. TInh hInh quãn I, b trI sir dyng ngun thu 

Trong nhtng näm qua, vic sir diing ngun vn da th1rc hin dam bão theo 
nghj quyêt, cii the: 

S . A 0 .A X ., A ., 1.3.1. Tinh hjnh quan ly nguon thu 10/0 ten dau gia quyen sir dting dat 
dé thyc hin nhim viii do dc, xây drng co sir dü Iiu, 1p ho so dja chInh và 
cp giy chóng nhn quyn sir dyng dat. 

- Di vol cap tinh 

+ Kinh phi diwc b trI và chi näm 2017 là 13.626.870.000 dng; 

+ Kinh phi di.rcyc b trI và chi näm 2018 là 14.154.635.000 dng; 

+ Kinh phi di.rçc b trI và chi näm 2019 l 19.863.864.000 dng; 

+ Kinh phi du'çc b tn vâ chi näm 2020 là 36.93 7.000.000 ding. 

S& Tài nguyen và Môi tnthng dã chi dung cho nhim vii do dac, 
xay dirng 

co sa d lieu, 1p ho so dia chinh và cap giâychang quyen sir ding dat 
trong näm 2020: 34.470.000.000 dOng, chuyên nguôn sang näm sau chi 
2.467.000.000 dng (Do bO tn cuOi nãm nén khOng kjp thanh toán) 

Can di n/i iêm vu can flip t,c th4rc hin theo kl hoich 
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TInh dn ngày 31/12/2020, Sâ Tài nguyen và Môi tri.r&ng con nq các don vj 
tu van (do dac bàn do, 1p ho so cap GCN): 47,0 1 t' dOng. 

A - Doi voi cap huyçn 

Hang nàrn kinh phi cp huyên b trI d thrc hin nhim vi do dac, chinh 12 
ban dO, 1p ho so dja chInh và cap dôi, cap lai giây chirng nhn quyên scr diing 
dat, xay dirng CSDL dat dai; tuy nhiên mirc chi cüa mtt 

so huyn chua dat 10%, 
rnt phân do mt so huyn chi.ra thirc hin các nhim vii quân 1 dat dai t?i  dja 
phiiong mInh. 

1.3.2. TInb hInh thu và sil' diing ngun thu 10% cho Qu phát trin dit 
(den 31/3/2021) 

- Tng ngan sách nhà nixâc cp cho Qu phát trin dt 10% toàn tinh là 
3 00.055 triu dông. 

- Ti'r nàm 2017 dn nay dã cho 07 dir an ü'ng vn d thirc hin, vâi tong 
kinh phi là 87.533 triu dông, gôm: 

+ Dtr an Cong viên thành ph Dông Ha: 15.000 triu dng (QD 
so 

1 120/QD-UBND ngày 25/5/20 18). 

+ Dix an Phát trin các do thi doe hành lang tiu yang Song Me Kong: 
25.000 triu dông (Quyêt djnh so 1721/QD-UBND ngày 10/7/2019 cüa UBND 
tinh). 

* + Di.r an nâng cp dtthng giao thông dO thj thj xâ Quãng Trj: 4.500 triu 
dOng (QD so 181 0/QD-UBND ngày 17/7/2019); 

+ Dir an xây dirng trirng THPT Nguyn Hue: 1.400 triu dng (QD 
so 

1810/QD-UBNID ngày 17/7/2019); 

± Dix an co si ha thng khu do thi m&i Vô Thj Sáu, thj xä Quàng Trj: 2.100 
triu dông (QD sO 1810/QD-UBND ngày 17/7/2019); 

+ Dir an Phát trin các do thi doe hành lang tiu vüng Song MêKông: 
28.000 triu dông (QD sO 2025/QD-UBND ngày 27/7/2020); 

+ Dir an CAu ktnj khu dO thi bc Song Hiu vào trung tam thành ph 
Bong Ha: 11.553 triu dông (QD so 2042/QD-UBND ngày 2 8/7/2020). 

- Các ccr quan, don vj dã hoàn trâ vn irng: 46.600 triu dng; 

- S kinh phi dang cho lrng là: 40.953 triu dông (Dir an: Xáy dy'ng trw&ng 
THPTNguyên Hue; Phát triên các do thj dQc hành lang tiêu vItng SOng MeKOng; 
Cáu kêt nOi khu dO thj bàc SOng Hiêu vào trung tam thành phO DOng Ha); 

- S kinh phi NSNN cp cOn tn tai  Qu: 259.102 triu dông. 

Hiên nay, Hi dng quãn l Qu5r phát trin dt tinh dã trinh TJBND tinh phé 
duyt k hoach  üng yOn thirc hin dir an GPMB tao qu dat sach  phitc vii dâu giá 
quyên sir ding dat dê thuc hiên du an Khu do thj thuung rnai - djch vii Nam Dông 
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Ha (18.000 triu dng); Trong th&i gian tOi, tp trung ngun vn cüa qu thirc hin 
üng von cho các dix an trong diem cüa tinh và các huyn, thành phô, thj xâ trên ca 
s dé nghj cüa các các cc quan, dcm vj, dja phuang. 

1.3.3. TInh hInh quãn 1 sü dyng kinh phi cho các dy an xây dtyng co s& 
lii t'ng phát triên qu5? ctt và các dy an phát triên kinh t xa hi cUa tinh. 

Trong giai don 2017-2020, tang ngun thu tr du giá uyn sfr ding dt do 
tinh quãn l dê bô trI xay drng các dir an phát triên qu dat va cac dir an phát 
triên kinh tê - xã hi là 971.965 triu dông, trong do: 

- Các dir an phát trin qu5 dt: 591.919 triu dông. 

- Các dir an phát trin kinh t - xã hi cüa tinh: 188.656 triu dng 

Ci th: 

- Nãm 2017: Tng thu tü du giá quyn s1r diing dtt: 162.965 triu dng 

+ Các cOng trInh phát trin qu5 dt là 97.997 triu dng, chim 60,1%; 

+ Các cOng trInh phát trin KTXH cüa tinh là 33.038 triu dng, chim 
20,27%. 

Các cong trInh phát trin kinh t - xã hi cOa tinh duçic b trI trong nàrn 
2017 chü yeu trên dja bàn thành phO Dông Ha, nên dáp irng yêu câu dành 50% bô 
trI cho thành phO DOng Ha thrc hin Nghj quyét so 06/201 3/NQ-HDND ngày 
31/5/2013 cüa FIDND tinh ye xây dirng Phát triên dira thành phô Dông Ha dt dO 
thj 1oii II den näm 2020. 

- Näm 2018: Tng thu tir du giá quyn s1r diing dtt: 180.000 triu dng 

+ Các cong trInh phát trin qu dt là 123.060 triu dng, chim 68,36%; 

+ Các cOng trInh phát trin KTXH cOa tinh là 23.280 triu dng, chim 
12,93%. 

T l vn b trI cho các cong trInh phát trin qu5 dt cao hun so vi quy 
dinh là do nàm 2018 cO ixu tiên bô trI von cho cOng trInh Dix&ng vành dai thu h 
thu nin phIa Tây thành phô DOng Ha (giai doan  1) và Cong viên trung tam thành 
phô Dông Ha (cong viên Fidel) theo van bàn so 198/HDND-HCTH ngày 
07/10/2014 vàvän bàn so 93IHDND-KTNS ngày 24/4/20 18 cUa FIDND tinh. Do 
do t' I vOn bô trI cho các cong trInh phát triên KTXI-1 cüa tinh thâp hun so v&i 
quy dlnh. 

Các cong trInh phát trin kinh t - xà hi cOa tinh dixçic b trI trong narn 
2018 chü yeu tren dja bàn thành phO Dông Ha, nen dáp 1rng yêu câu dành 50% bô 
trI cho thành phO Dông Ha thirc hin Nghj quyet so 06/201 3/NQ-HDND ngày 
3 1/5/2013 cüa HDND tinh ye xay dirng Phát triên di.ra thành phO Dông Ha dat  do 
thj loi II dn näm 2020. 

- Nãm 2019: Tng thu tr du giá quyn si'r diing dt: 2 15.000 triu dng 
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+ Các cong trmnh phát trin qu dt là 136.562 triu dng, chim 63,52%; 

+ Các cOng trInh phát trin KTXH cüa tinh là 35.438 triu dng, chim 
16,48%. 

T' l vn b trI cho các cong trInh phát trin qu dt cao hm so vi quy 
djnh là do nàrn 2019 có ru tiên bô trI vOn cho cong trInh Di.r&ng vành dai cüu h 
ci:ru nan phIa Tây thành phO DOng Ha (giai doan 1) theo van bàn so 198/HDND-
HCTH ngày 07/10/2014 cüa HDND tinh. Do do t' I von bô trI cho các cong 
trInh phát triên KTXH cüa tinh thâp han so vri quy dlnh. 

Các cOng trInh phát trin kinh t - xã hi cüa tinh di.rqc b trI trong näm 
2019 chü yéu trên dia bàn thành phô Dông Ha, nên dáp üng yêu câu dành 50% bô 
trI cho thánh phô Dông Ha thirc hin Nghj quyét sO 06/2013/NQ-I-JDND ngày 
31/5/2013 cüa HDND tinh ye xây dmg Phát triên di.ra thành phO DOng Ha dat do 
thi loai II den näm 2020. 

- Nãm 2020: Tng thu tü du giá quyn si:r ditng dt: 414.000 triu dng, 
trong do Trung tam PTQD tinh là 400 t, Ban QLKKT tinh là 14 ti'. 

+ Các cOng trinh phát trin qu5 dt là 234.3 00 triu dng, chim 5 6,6%; 

+ Các cong trInh phát trin KTXH cüa tinh là 96.900 triu dng, chim 
23,4%. 

T' 1 vn b trI cho các cOng trInh phát trin KTXH cüa tinh cao han so vâi 
quy djnh là do nàm 2020 cO uu tién bô trI vOn cho các dir an vay lai tü nguôn von 
vay ni.râc ngoài cOa ChInh phü cho chInh quyên dja phi.rcmg và trâ nç vay ngân 
hang phát triên. Do do t' 1 von bô trI cho các cOng phát triên qu5 dat thâp hon so 
vói quy djnh. 

Các cOng trInh phát trin kinh t - xã hi cüa tinh &rçic b trI trong närn 
2020 chü yêu trén dja bàn thành phô Dông Ha, nên dáp ing yéu câu dành 50% bô 
trI cho thành phô DOng Ha thuc hin Nghj quyêt sO 06/2013Q- ngày 
31/5/2013 ciia HDND tinh ye xây dmg Phát triên dua thành phô Dông Ha dat  do 
thi loai II den nãm 2020. 

, . 1.4. Ye tay y kien dir thao 

- SO Tài nguyen và Môi trithng dã có các van bàn d thirc hin nhi.r sau: 

+ COng van s 1111/STNMT-QLDD ngày 16/4/2021, gt'ri Trung tam tin 
h9c tinh de dàng tãi, lay kiên nhân dan. 

+ COng van s 111 2/STNMT-QLDD ngày 16/4/2021, gui UBMTTQVN 
tinh, các SO, ngành, dja phrang de lay kiên 

+ Cong van s 1 155/STNMT-QLDD ngày 19/4/2021 trnh SO Ti.r pháp 
thâm djnh và Cong van so 1223/STNMT-QLDD ngãy 26/4/202 1 tiëp tic trinh SO 
Tu pháp thâm djnh (kern theo bàn tong hp giãi trmnh). 
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- Ngày 27/4/202 1, Sâ Ti.r pháp có Van bàn s 1331BC-STP Báo cáo th6 
djnh dir thão van bàn quy phm pháp Iut. 

- Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng dâ chinh s1ra và báo cáo UBND tinh trinh 
HDND tinh ti k' hçp thir 21, khóa VII (chiza di.rcic thông qua). 

- D tip tic hoãri chinh dii thâo sra di, b sung Nghj quyt so 
17/201 6/NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa HDND tinh, Sâ Tài nguyen và Môi 
tnthng dâ có Cong van so 1759/STNMT-QLDD ngày 08/6/202 1 dê lay kiên 
cac S, ngành , dja phuang lan cuôi; dông thi dé nghj Trung tam tin hçc tinh 
tiêp tic dàng tái, lay kiên nhân dan. 

- Sau khi tip thu kin cüa các don vj, dja phucng S Tài nguyen và Môi 
trung trInh Sâ Tu pháp thâm djnh t?i Cong van so 2066/STNMT-QLDD ngày 
29/6/202 1 (kern theo dir tháo nghj quyêt cüa HDND tinh, dir thão t trInh cüa 
UBND tinh và bàn giãi trInh, tiêp thu kiên dóng gop cüa các Sâ, ngành, dja 
phuong). 

- Ngày 12/7/202 1, Si Tu pháp dã có Van bàn s 236/BC-STP báo cáo 
thâm djnh dir tháo van bàn quy phrn pháp 1ut, S Tài nguyen và Môi tnthng dã 
tiêp thu và chinh sira theo ni dung thâm djnh. 

1.5. Mt s tin tii, han ch 

Mt s tn tai, hn ch dã &rc chi ra t?i  Báo cáo s 21 2/BC-HDND ngày 
21/7/2020 cUa Thi.räng trtrc HDND tinh ye kêt qua giám sat tInh hInh thirc hin co 
ché tài chInh xây dirng co sO h tang phát triên qu dat và giái phóng mt bAng, 
to qu9 dat sch theo Nghj quyêt so 17/201 6/NQ-HDND ngày 19/8/2016 ciia Hi 
dông nhãn dan tinh. 

Tuy nhiên, t' lé 1p dy 0 day là do các h gia dInh, cá nhãn sau khi du giá 
thành cong chua có diêu kin lam nba, con ye cci bàn co sO h tang các khu dan 
cu sau khi hoàn thành dA t chirc dâu giá thành cOng theo ké hoach thu ngân sách. 

1.6. Kin nghj 

Mc dü, giá trj quyn sO diing dt (giádt) cüa tinh ta không cao bang các 
tinh khac trong khu vrc, nhu câu thirc sir ye dat & cüa ngi.rOi dan chua phãi cap 
bach. Tuy nhién, thi gian qua nhO nguOn kinh phi thu duçc t1r dâu giá quyên sü 
dçing dat (chiêm gân 3 5%), ma rnt sO cOng trInh trQng diem trong giai doan 
20 16-2020 cIA dâu tu, nhiêu cong trInh hoàn thành dua vào sO ding, chAng hn 
nhu: Cong viên trung tam thànlh phô Dông Ha (cong viên Fidel); câu Vinh 
Phuóc; duOng vào tri sO Dàng Oy khôi; du0ng vào Trung tam ChUa bnh — Giáo 
duc - Lao dng xA hi tinh; DuOng nôi tO dt.r0ng Ham Nghi qua trtx0ng tiêu hçc 
Ham Nghi den duOng L Thtr&ng Kiét, TP Dông Ha; Nghia trang nhân dan thành 
phô Dông Ha; he thông dizOng giao thông thành phô DOng Ha ... DA hInh thành 
it so khu do thj rnOi nhu: khu dO thj Nam DOng Ha (giai dotn 3); Khu do thj 
sinh thai Nam DOng Ha giai doan 1; Khu do thj BAc song Hieu (giai doan 
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1)...D.c bit thànhph Dông Ha, ngun vn du tii cong cüa thành ph cho du 
tu phát triên chü yêu t1r nguôn dâu giá quyên scr diing dat và thu tiên sr diing. 

Giai doan 2021 - 2025 nhu cu vn du tLr rt lón, nu không khai thác tr 
qu dat thI rat kho hoàn thành các nhim vii dâu tu cong trung hn giai don 
2021-2025. Do do, thôi gian tói vn can thiêt phãi xây dirng c sâ h tang phát 
triên qu dat và giãi phóng mt bang, to qu dat sach  dê dâu giá quyên si:r ding 
dat dê ho sung vào nguôn thu cüa tinh và can phãi có mt Co ehé rO rang dê các 
cap, các ngành chü dng triên khai. VI vy, vic si'ra dôi Nghj quyêt so 
17/201 6/NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa Hi dông nhân dan tinh là hêt sirc can 
thiêt 

2. Di vói ni dung ti TO' trInh kéo dài thOi gian thi,rc hin D an 
"Tang ctrOng quãn J, khai thác, sü dyng ho sr d!a  chInh trên dja bàn tinh 
Quãng Trj" (Ban hành Nghj quyêt cá bitt diéu chinh thai gian thrc hin Dé an). 

2.1. TInh hinh thyc hin Nghj quyt 

- Nghj quyt s 04/2018Q- ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh là Co 
s pháp 1 de dâu tu Co s& vt chat, trang thiêt bj, phi.rcing tin cho cong tác liru 
trü ho so dat dai; thuc hiên viêc chnh 1, so hóa ho so, dam bào tni s lam vic 
và kho hru tr1r ho so tài 1iu cüa Van phOng Däng k dat dai tinh và các Chi 
nhánh, th&i gian thuc hin t1r nàm 2018 den nàm 2021, tong kinh phi 
47.116.215.358 dOng vói các hang mic cOng vic ducic phé duyt bao gôm: 

+ Süa chCia, câi t?o  tru s&: 6.300.000.000 d 

+ Lp dt h thing phông chng cháy, chQa cháy: 1.000.000.000 d 

+ Mua sm may móc, trang thit bj: 10.690.100.000 d 

+ Mua phn mm quân l kho: 76.783.038 d 

+ Chinh 1 tài lieu: 15.843.791.272 d 

+ Quét tài lieu: 13.205.541.048 d 

- Dn nay dã thrc hin dixçc các hang m1ic cong vic cüa dir an: 

+ Si'ra ch€a, câi tao  tri sâ (Hãi Lang, V7nh Linh, Triu Phong) 
2.489.523.000 dOng (Nguón ngán sách tinh) dat  t' 1 39,50 %. 

+ Lp dt he thng phOng chng cháy, chta cháy (Hái Lang, Vinh Linh, 
Triu Phong, Hithng Hoá): 258.555.000 dOng (nguôn don vj) dat  t' l 25.85 %. 

+ Mua sm may móc, trang thit bj (Van phông tinh, TX Quáng Trj, Hdi 
Lang, TrWu Phong, Htthng Hoá, Dakróng, Cam L: 2.262.114.000 dOng ('trong do 
ngán sách tinh 1.661. 726.630, Nguón don vj. 600.387.390 dóng), dat  t 1 21,1%. 

+ Mua phn mm quãn l kho: 76.5 00.000 dng (Ngun ngdn sách tinh) 
datt'lê 100%. 
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+ Chinh 1 tài 1iu bao gm Ca kinh phi kim tra, nghim thu (TX Quáng 
Tn, Triu Phong, I-hthng Hoá, DakrOng, Cam Lt3, Hái Lang): 7.640.406.160 
dông, ngân sách tinh dâ bô trI: 6.400.773.000 dông dt t' 1 40,40%. 

+ Quét tài 1iu: Chiia thirc hin do chua b trI kinh phI. 

- Th?ñ gian thuc hin Nghj quyt dä gân hêt, tuy nhiên khi krçing các hang 
miic Cong vic hoân thành rat It, trong do có hang mijc Cong vic chua triên khai 
thiic hiên (so hoá hO so' tài lieu hru trü). 

L do: thi gian thrc hin Nghi quyt tuong di ngn trong khi ngun kinh 
phI nhiêu, nén ngân sách tinh không dü nguôn hrc can dôi dê phân bô dü kinh phi 
thirc hin. Ben cnh do, trii sO lam vic và kho li.ru tr& cOa Van phông DKDD 
tinh và các Chi nhánh chat hçp, không dü din tich dê triên khai dông b cac 
hang mic Cong vic. 

2.2. Myc tiêu d nghj kéo dài Nghj quyt 

- Tip tuc dAu tu co sâ vat cht, trang thit bj, phixang tin dam bão phiic 
vii tOt cho cOng tác lixu trU ho so tài Iiu dat dai, kéo dài thOi gian và khã nang si.r 
diing cüa tài lieu. 

- Tip tiic thirc hin cOng tác chinh 1 tài 1iu, s boa tài 1iu nhm di.ra 
Cong tác li.ru trü ho so tài 1iu dáp rng duqc yêu câu cüa vic báo quãn ho so an 
toàn, lâu dài. 

- Dam bâo cong tác cung cap thông tin dat dai cho Ca nhân, to chi'rc dirqc 
kjp thOi, nhanh chóng, chInh xác. 

- Dam báo tru sO lam viec và kho liru trü h so tài lieu dt dai cüa Van 
phOng DKDD tinh và các Chi nhánh Van phOng DKDD cap huyn. 

2.3. Ngun vn dam bão thirc hin d an: 

Sau khi throc HIDND tinh xem xét, diu chinh thyi gian thrc hin dn nàm 
2025, UBND tinh së chi dao  các SO, ngành trên Co sO kê hoch dr kiên thrc hin 
cüa SO Tài nguyen và Môi tri.rOng dê tham mu'u IJBND tinh hang näm, theo l 
trInh cüa dê an trInh UBND tinh phé duyêt dir toán dam bão phü hqp vOi Lut 
ngân sáCh nhà nu'Oc và khà näng can dôi ngân sách tinh. 

3. Di vol ni dung ti To trInh thông qua D an: "Tang ctrbiig nãng Irc 
quãn I hoit dng khoáng san trên d!a  bàn tinh Quãng Trj giai doin 2021 - 
2025" (Ban hành Nghj quyêt cá bitt thông qua Dé an). 

A , , A 3.1. Ye co so' phap ly, tham quyen cua HOND tinh trong vlçc quyet dnh 
ban hành Nghj quyt 

ViC xay dirng và trInh HDND tinh thông quaD an là phü hçp vài tInh 
hInh thirc tê cüa các hoat dng thàm dO, khai thác, chO biên, scr ding Va xuât khâu 
khoáng san trén dja bàn tinh; phü hp vOi nhim viI và giâi pháp chü yeu quãn l 
và sr diing hiu qua các nguôn tài nguyen gàn vOi báo v môi trix&ng, chO dng 
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thIch nghi và üng phó vói bin di khI hu giai doan  2021-2025 trong Nghj quyt 
Dti hi tinh Dãng b lan thr XVII xác djnh "Nâng cao hiu 1irc, hiu qua quãn l 
nha nuóc ye tài nguyen khoáng san, tài nguyen ni.râc, bão v môi tnthng, üng phó 
biên dôi khI hu. . .Täng ci.thng kiêm soát các hoat  dng khai thác tài nguyen 
khoáng san, an ninh nguôn nuóc. Gán khai thác khoáng san v&i chê biên thãnh 
phâm hang hoá, han  chê tInh trng ban nguyen lieu thô; thrc hin khai thác di dôi 
vth báo v, tái tao  phic hôi rnôi trung vüng mó". 

Ben canh  do, do d xut v ngun kinh phi thirc hin D an là khá lan, 
khoãng 15 t' dông ttr nguôn ngân sách nhà nuâc. Nên dê dam bão tinh khà thi và 
dat hiu qua cao trong triên khai thrc hin, can phâi dirc HDND tinh xem xét, 
thông qua. 

A 1 Q I A 3.2. Phan cap quan ly khoang san cac cap chinh quyen 

Vic phân d.p quãn l nhà nixac v hoat dng khoáng san duqc quy djnh 
rat rö trong diêu 81 cüa Lut Khoáng san nám 2010; dông thai quy djnh tai  các 
van bàn nhi.r: Nghj djnh so 23/2020/ND-CF ngày 24/02/2 020 cza C'hInh phi quy 
djnh ye quán l•  cat, sói lông sOng và báo v lông, bô bãi sOng; ('hi thj sO 38/CT-
TTg ngày 29/9/2020 cia Thu ttthng C'hInh phz ye vic tiép tyctàn?  cuàng cOng 
tácquán lj nhà nzthc ä'Oi vàihogt d5ng thàm dO, khai thác, chê biên, sic dyng và 
xuât kháu khoáng san; Quyêt d.inh sO 09/2014/QD-UBND ngày 25/02/2014 cza 
UBND tinh Quang Trj quy djnh quán l tài nguyen khoáng san và các hogt dng 
khoáng san trén d.ia bàn tinh Quáng Trj; QuyCt dinh  so 1855/QD- UBND ngày 
06/7/2017 cua UBND tinh Quáng Trj ye vic ban hành phu'cmg an báo v khoáng 
san chu'a khai iliac trên dja bàn tinh;... 

3.3. Lam rö nguôn hrc ye tài chInh 

- V nguân thu: 

+ Giai dogn tic nàm 2014 dê'n hIt nám 2020. Thu ngân sách tir hoat  dng 
khoáng san trên dja bàn tinh Quãng Tn là 346,353 t' dông (näm 2014: 33,283 ti', 
2015: 30,043 ti', 2016: 23,217 ti', 2017: 57,888 ti', 2018: 54,710 t, 2019: 75,948 
tb', 2020: 71,264 t trung bInh khoâng 49,479 t dônglnàm). Si thâm djnh trInh 
UBND tinh phe duyt tiên cap quyen khai thác khoáng san 42 diem mO khoáng 
san và 13 dir an no vet luông 1ch kêt hqp thu hôi san phâm khoáng san vài tong 
so tiên: 56,5 t dông. Tién trng dâu giá quyên khai thac khoáng san dôi vâi 04 
mO vai so tiên 6,3 t dông, so tien dâ np vào ngân sach nhà nrac den tháng 
12/2020: 69,5 t' dOng (bao gôm ca giây phép do B Tài nguyen và Môi tnrang 
cap). 

±Nám 202!  (dIn thai didm 3 1/7) toàn tinh thu duc: t' dng, trong 
dO: Tien cap quyên khai thác khoáng san: 6,407 t' dông, thue tài nguyen: 12,579 
t dông, phi BVMT dôi vói hoat dng khai thác khoáng san: 6,813 tS dông 

+Du kiln thu tIc dcfu giá khoáng san theo Id hoçich nãm 2021. 23,89 t 
dOng (tInh giá khäi diem: 13 mó: 1 mô dá, 1 mO set, 11 rnO cat sôi lông song). 
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- Tdng kinh phi thirc hiçn £ an trong giai dogn 2021 - 2025. 27 t dng, 
trong do: 

+ Ngân sách nba niic các cp thiic hin các thim vii quãn 1 khoáng san 
theo phân cap trong dr toán chi ngãn sách hang näm: 15 t' dông (dztqc trIch igi 
10% tic nguOn thu hogt dç3ng khoáng san trên dja bàn tinh). Dê an xây dirng 09 
nhim vi1 chInh vôi khái toán kinh phi nhu sau: 

Nhiem vu Kinh phi 
. (Triçu dong) Ghi chu 

Diêu tra cc ban các diem mO chua dxc diêu 
tra dánh giá 

2.000 

Diêu chinh, bô sung quy hotch thäm do, khai 
thác, sr diing khoáng san 

1.000 

Xây dirng, cp nht cci sâ dft 1iu dja chat, 
khoáng san (200 triu dông/nam). 

1.000 

Du tu h thông thu nhn luu giü quán 1 
thông tin, so 1iu kiêm soát hoat dng khoáng 
san tai  Sâ Tài nguyen và Môi tnrng (xay 
dirng phan mém, mua sam thiêt bj CNTT, 
vin thông) 

5.000 Bao gôm 
thuê dung 
truyên d& 
1iu hang 

näm 
DAu tu h th6ng giám sat vn chuyn, mua 
ban khoáng san tai Cong an tinh, Ciic Thuê 
tinh, Sâ Giao thông vn tãi. 

2.000 Bao gôm 
thuê dung 
truyên dir 
1iu hang 

näm 
Dtu tu thit bj, phuang tin kim tra, giám 
sat hoat  dng khoáng san cho hrc luçmg kiêm 
tra, thanh tra chuyên nganh hoat  dng khoáng 
san nhi.r: Thiêt bj do dac, xác djnh do sâu, 
din tIch khai thác; do dac  dja hInh; may quay 
chiip ãnh, quay chuyên ding; ô to chuyên 
ding... 

2.000 

Dào tto di ngü can b tham gia quãn 1 nhà. 
ntrâc ye quãn 1 khoáng san tir tinh den c s& 

1.000 

Tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhtn thüc 
chap hành pháp 1ut ye hoat dng khoáng san 
cho các tang kp can bQ, nhân dan va doanh 
nghip hoat dng trong 11th virc khoáng san 

700 

Dánh giá hiu qua Dê an 300 

+ Ngun luc tài chInhtü các t chüc, Ca nhân thirc hin hoat dng khoáng 
san trên dja ban tinh: 12 t' dông (C'ác tO chic, cá nhân hogt dc3ng khoáng san tc 
bO kinh phi dê dáu tu; trang bj: trgm can, camera, thuê duông truyên, thcc hin 
cOng tác tuyên truyên; dl! kién 30 tO chtc, cá nhán, trung blnh 400tr VND/tO 
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chi'c, cá nhán). 

4. J3i vol To trInh quy dlnh  mt s chInh sách tru dãi và h trq du tu 
trên dja bàn tinh Quãng Tr. 

UBND tinh dâ có Báo cáo gii kern theo Ta trInh sd 127/77'r-UBND ngày 
11/8/2021 (gti ä*ên HDND tinh ngày 2 3/8/2021). 

5. Lam rô khã nãng can di ngun thu tu giá, Iu thu các khu dt 
cho nhà du tu sü diing: 

Trong giai do?n 2021-2025, tInh hInh kinh té cüa tinh có nhiêu dAu hiu 
khâi sac, môt so dçr an 1n chuân bi trin khai xây dimg trên dja bàn, nhtx: D.r&ng 
yen biên kêt noi hành lang kinh té Dông Tây; dthng tránh phIa Dông thành phô 
Dông Ha; Nâng cap m& rng Quôc l 9 doan t1r Quôc l 1A ye Cra Vit; nhiêu 
dir an din gió dang dâu tu xây dirng chuân bj di vào hot dng ... Trong bôi 
cãnh do, to s1rc hap dan thu hut nhiêu nhà dâu tu quan tam nghiên ci'ru dê xuât 
d.r an xây di.rng khu do thi mm trên dia ban trnh, day la co so dê dê xuât du kiên 
nguôn thu 1.030 t dông tr nguôn nguôn thu dâu giá, dâu thâu các khu dat cho 
nhà dâu ti.r sr dung trong giai don 202 1-2025. Danh mçic các dir an dr kiên to 
chirc dâu giá, dâu thâu trong giai don 202 1-2025 theo biêu dInh kern. 

Di vOi các dix an t chüc du thu thI dir kin sá thu trong giai domn 2021-
2025 chü yêu là Gia san np NSNN qua dâu thâu (m3), sO tiên nay là nba dâu tu 
np sau khi có kêt qua trOng thâu; phân cOn lai  sê thu trong giai dotn 2026-203 0. 
Tuy nhiên, dê d?t  duqc sO thu dir kin 1.03 0 t dông trong giai doan 292 1-2025 
thI can có s1r vào cuc cüa các ngành và dja phucing và sir chi d?o  quyêt lit cüa 
UBND tinh dê tháo g các vi.rng mac trong qua trInh phê duyt chü tnrclng dâu 
tu, to chirc hra ch9n nhà dâu tu va den bü GPMB dê bàn giao dat cho nhà dâu tu. 

6. V ni dung: Phuong an phân bô chi tit ngun bi chi ngân sách dla 
phu'ong dii  kiên trInh hi ding nhân dan tinh thông qua 107, 6 t dng. 

Ngày 03/12/2020, Bô Tài chInh ban hành Quyt djnh s 2035/QD-BTC 
ngày 03/12/2020 ye vic giao dir toán thu, chi ngân sách nhà nuâc näm 2021; 
Trong do giao chi dau tij phát triên 1.043,71 t' dông bao gôm 137,9 t dông tr 
nguon ChInh phü ye cho vay 1i dê thirc hin chuong trInh dr an (trong do chi 
dâu tu ti'r nguôn bi chi ngân sách dja phuong: 107,6 t' dông). 

Ngày 09/12/2020, Hi dng nhân dan tinh dã thông qua các Nghj quyêt so 

86/NQ-HDND ye vic dir toán thu ngân sách nhà rnthc trên dja bàn, chi ngân 
sách dja phuo'ng näm 2021; 87/NQ-HDND ye vic phân bô ngãn sách dja 
phuong; Nghj quyét so 107/NQ-HDND ye yiéc kê hoch phân bO von dâu tix xây 
drng co bàn sir diing nguOn von do ngân sach tinh quãn ly' näm 2021; trong dO ti 
phii 1iic I, Nghj quyêt sO 1O7INQ-HDND quyêt djnh: Dâu tu tir nguôn bi chi 
ngân sách dja phirong: 107,6 t' dong. 
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Trên cci sâ d nghj cüa các chü dr an và hcip dng vn vay dâ k kt (chi 
tiêt theo t' 1 dja phuang vay lti cüa t1rng dr an); von nixOc ngoài dâ phân bô ti 
QD 3852/QD-UBND ngày 29/12/2020; Ngày 07/6/202 1, UBND tinh dã phân bô 
96,011 t' dông nguôn ChInh phü vay ye cho vay li näm 2021 cho 08 dir an tai 
Quyêt djnh so 1398/QD-UBND, trong do tr nguôn bi chi ngân sách dja phiicing 
92,511 t' dông, nguôn von dâu tix trong can dôi 3,5 t' dông. Phân cOn li dx kién 
phân bô cho các dir an khi có day dü ho s (frong do dir an Xáy 4rng ccr sà hg 
tang thich t'tng vO'i biên dOi khI hu cho dOng bào dan t(3c thiéu sO - ('RIEM dâ 
ducic TTCP phê duyt chü trlro'ng). 

Các dir an vay lai  phii thuc vào tInh hInh giài ngân von nuc ngoài, do do 
UBND tinh phân bô theo tiên do cho cac dir an, dam bão phü hqp khâ nàng vay, 
gith hin ithc vay và dir toán cap thâm quyên giao. 

Trên day là ni dung b sung và lam rô các vn d theo kin nghj cüa Ban 
Kinh tê - Ngân sách HDND  tnh./.(1'- 

No'i n/tan: 
-Nhixtrên; 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- Thi.r&ng trrc HDND tinh; 
- Các sâ: ThMT, KHDT, TC; 
- Trung tarn PTQD tinh; 
- CVP, the PCVP UBND tinh; 
- Lisu: VT, TH, TNft 

Ha S5' Ding 
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