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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc  

Quáng Trj, ngày tháng 12 nám 2021 S& /UBND-TH 
V/v báo cáo giái trmnh, lam rô 
mt so nOi  dung theo yêu cau 

cüa HDND tinh 

KInh gui: Hi dông nhân dan tinh 

Theo d nghj cüa Hi dng nhân dan tinh, UBND tinh xin báo cáo mt s 
i dung sau day: 

1. Ti Van ban s 376/I-IDND-CTI-IDND ngày 02/12/2021 cüa Thi.rng trirc 
Hi dông nhân dan tinh ye vic rà soát ni dung trình k' h9p thir 06 I-IDND tinh, 
có dê nghj: Dôi vài dr tháo Nghj quyêt cüa HDND tinh ye "quy djnh chInh sách 
m5t so chInh sách thu hit, dâi ngç3, dào tgo nhán 4rc cO chat lupng cao cüa tin/i 
Quáng Trj giai ã'ogn 2022 - 2026 ", dê nghj UBND tinh chi dao  nghiên ci'ru dê xuât 
theo huàng: Tiêp tçtc thirc hin chInh sách ho trcY, thu hut, dãi ng dôi vth Bác si, 
Diicic si dai hoc và can bô nu. 

Sau khi di chiu các quy djnh lien quan, UBND tinh báo cáo và d xut 
Thing trirc HDND tinh nhu sau: 

D? thào Nghj quyt cüa HDND tinh v "quy djnh chInh sách mt s chInh 
sách thu hut, dãi ng, dào to nhân 1irc có chat luçing cao cüa tinh Quãng Trj giai 
doan 2022 — 2026" tnrâc khi trInh HDND tinh, UBND tinh dà can Cu quy djnh cüa 
Li4t ban hành van ban quy phm pháp 1ut näm 2015, Lut si'ra dôi, bô sung mt 
so diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 2020; Nghj djnh 
so 34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 5 nãm 2016 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt 
mt so diêu và bin pháp thi hành Lut ban hành van bàn quy phm pháp 1ut; 
Nghj djnhsô 154/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü ye 
sua dôi, bô sung mt so diêu cUa Nghj djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 14 tháng 
5 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 
Lut ban hành van bàn quy phm pháp lut de thirc hin day dü các brcc quy 
trInh ban hành van bàn quy phm pháp lut theo dung quy djnh, nhu: 

Dã gui 1y 9 kin tham gia cüa các B: Ni vii, Tài chInh, Ti.r pháp, Lao 
dng, Th.rang binh và Xà hi Va Y tê; Uy ban Mt trn to quôc Vit Nam tinh, 
các to chüc ChInh trj - Xà hi cap tinh; Ban To chuc Tinh üy; các Sâ, ban ngành 
cap tinh; UBND các huyn, thj xã, thành phô; dang tãi di,r thào Nghj quyêt trén 
Cong thông tin din t1r cüa Uy ban nhân dan tinh dê lay 9 kiên tham gia rng rãi 
cüa các tang ip nhân dan; lay 9 kiên thâm djnh cüa Sâ Tix pháp... Do do, trtthng 
hçp sua dôi ni dung dir thâo Nghj quyêt thI phâi thirc hin lii các bithc quy 
trInh néu trén, thai gian tO chuc th'çrc hin tOi thiêu là 01 tháng theo lut djnh. 

D các chInh sách thu hut, dãi ng di vâi di ngü viên chuc ngành y 
chInh sách h6 trc dào to, bOi duông dôi vci can b, cOng chüc, yiên chuc n& 
drçic sm ban hành và kjp thyi dua váo áp diingtü dâu nam 2022, UBND tinh 
kInh dê xuât Thi.thng trirc HDND tinh xem xét tiêp tiic trInh d? tháo Nghj quyêt 
quy djnh chInh sách môt so chinh sách thu hñt, dãi ng, dâo tao  nhân 1irc có chat 
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luqng cao cüa tinh Quáng Trj giai don 2022 — 2026 ti kS'  h9p thir 6 I-IDND tinh 
khóa VIII theo ni dung t?i  Tar trInh so 1 95/TTr-UBND ngày 17/11/2021 cüa 
UBND tinh. 

2. Thirc hin Van ban s 381/HDND-KTNS ngày 05/12/2021 cüa Hi 
dông nhân dan tinh ye vic dê nghj giãi trInh, lam rô mOt  so ni dung ti kS'  hçp 
thr 6- HDND tinh khóa VIII; 

Uy ban nhân dan tinh xin báo cáo cac ni dung theo yêu cu cüa Hi dng 
nhân dan tinh (co ph hic dInh kern). Dôi vâi ni dung ye "Ph1I(mg an quy 
hoach, ké ho?ch sir diing dat an ninh d6i v6i 98 trii sâ lam vic cho Cong an xã 
theo quy djnh cüa Lut dat dai 2013 và các quy djnh khác có lien quan. Xem xét 
tinh toán vic xây dirng tni sâ lam vic cho cong an xâ chInh quy trong tong the 
h thông trii sar lam vic cUa Dãng Uy, HDND, UBND, UBMT, các To chirc 
chInh trj xã hi cüa xã, thj trân dé tiêt kim nguOn 1irc tài chInh và qu5' dat cho 
dja phucing" se báo cáo riêng. 

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

Noi nhân: 

- Nhu trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS, HDND tinh; 
- VP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Các Sex: KFI&DT, TC; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT, THE. 



BAO CÁO GIA! TR!NH, LAM RO 
cüa Hi d1ng nhân dan tinh 
/HDND-KTNS ngày 05/12/2021 

UBND- TH ngày/12/2O2 1 cza UBND tinh) 

'A •A A •A A A • N91 dung t -..d. e tien dQ thirc hiçn co phan boa doanh nghiçp 
nba niroc dja phirong theo k hoch phê duyt trong 11am 2021 

1. Kt qua thtrc hin cô phân boa Doanh nghip nhà ntrrc theo quy 
dlnh ti Cong van s 991/TTg-DMDN ngày 10/7/2017 ella Thu tithng ChInh 
phll. 

Theo quy djnh ti Cong van s 991/TTg-DMDN ngày 10/7/2017 cüa Thu 
ftthng ChInh phü ye phé duyt danh miic DNNN hoàn thành cô phân hóa theo 
ti'rng näm giai domn 2017- 2020, tinh Quàng Trj dugc giao thirc hin cô phân 
boa Cong ty TNHH MTV Cãng Cüa Vit. 

Den nay, Cong ty TN}IIH MTV Cãng Ci:ra Vit dã thirc hin hoàn thành 
cong tác cô phân hóa và chuyên sang hoat  dng theo hInh thüc Cong ty cô phân 
tir tháng 4/2020, trong do, phân von nhà nuâc chiêm 96,95% von diêu l. 

2. Kt qua thirc hin thoái vn doanh nghip nhà niroc theo quy d!nh 
ti Quyt dlnh  s 1232/QD-TTg ngày 17/8/2017 ella Thu ttrO'ng ChInh phIl: 

Theo Quyt djnh s 1232/QD-TTg ngày 17/8/2017 cüa Thu tung ChInh 
phü ye phê duyt danh mic doanh nghip có von nhà nthc thirc hin thoái von 
giai doan 2017-2020, tinh Quâng Trj &rçic giao nhim vl.i  thirc hin thoái von 
nba nithc ti 5 cong ty cô phân, gôm có: 

- Näm 2017, thirc hin thoái vn 03 doanh nghip: Cong ty cô phAn nrnic 
sach Quãng Trj (t 1 thoái von 30%); Cong ty cô phân Tan Hung (tS' 1 thoái 
von 30%) và Cong ty cô phân Quãn 1 và xây dirng giao thông Quãng Trj (t 1 
thoái von 30%). 

- Näm 2018 thrc hin thoái vn 02 doanh nghip: Cong ty cphân Tong 
cong ty Thiicng mti Quãng Trj (t 1 thoái von 28,67%); Cong ty cô phân MOi 
truYng và Do th Dông Ha (t' l thoái von 19,36%). 

- Nàm 2019 thijc hin thoái vn Cong ty c phn nuóc sch Quãng Trj (t' 
l thoái von 13,52%). 

KèI qua thrc hin: 
- Näm 2017, Cong ty ci phn Nithc sach  Quãng Trj dã hoàn thành vic 

thoái 43,52% ( cã 02 näm 2017 và 2019) phân von nhà nrnyc, t' 1 phân von nhà 
nuâc näm giü sau khi thoái von là 51% von diêu l. 

- Näm 2017, Cong ty c phn Quân 1 và Xây dmg Giao thông Quâng Trj 
dà thirc hin thoái vOn thành cOng (3 0%), hin nay không con phân von nhà 
nithc. 

- Näm 2017, Cong ty c phn Tan Hung Quáng Trj dã thrc hin thoái vOn 
thành cOng (3 0%), hin nay không con phân von nhà nuóc. 

- Nàm 2019, Cong ty C phAn Môi tru&ng yà Do thj Dông Ha dà thirc 
hin thoái v6n theo quy djnh (tS'  l thoái von 19,36%) nhung khOn cO nhà dâu 
tu nào tham gia, hin t?i  phân von nhà nixâc näm gi 55,37% vOn dieu 1. 
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- Nãm 2019, Cong ty c phn Tong cong ty Thxong mai  Quang Trj dã 
hoàn thành thoái von (28,67%), hin ti phân von nhà niiOc nàm gitt 22,6% 
von diêu lê 

3. TInh hInh doanh nghip có von nhà nuc hfn nay: 
a. Doanh nghip Nhà nurc gii duói 50% vn diu 1: 
- Cong ty cë, phAn Tong cong ty Thiscing mi Quàng Trj (22,6%) 
b. Nba nuOc giit trên 50% vn diu 1: 
- Cong ty co phn nu6c sch Quáng Trj (51%); 
- Cong ty c phn Môi tru&ng và Cong trInh do thj Dông Ha (55,37%); 
- Cong ty c phAn Càng Cira Vit (96,959%). 
c. Duy trI doanh nghip 100% v,n nhà nuóc (khOng th%rc hin cè, phn 

hóa) 
- COng ty TNHH MTV Quãn 1 và Khai thác cong trInh Thus' lçii Quãng 

Tn; 
- Cong ty TNT-il-I MTV x s kin thit Quâng Trj. 
4. K hoich thoái vn nhà nuoc giai doin 2021 - 2025 
Thrchin Cong van s 525 0/BKHDT-PTDN ngày 10/8/202 1 cüa B Kê 

hoch và Dâu tu ye vic xay drng Kê hoach sap xêp 'ai  doanh nghip giai doan 
2021 - 2025, UBND tinh dA có Van bàn so 5444/UBND-TMngày 10/11/2021 
trInh B Kê hoach  và Dâu tu ye vic xây dmg kê hoach  sap xêp lai  doanh 
nghip 2021 - 2025 cüa tinh, cii the: 

- Thoái h& vn nhà nux9c trong trong giai doan  2021 - 2025 dôi vâi Cong 
ty cô phân Tong cOng ty Thuong mai  Quãng Trj và Cong ty cô phân Câng Cüa 
Vit. 

- KhOng thrc hin thoái vn trong giai doan 2021 2025 di vói Cong ty 
cô phân Nuâc sach  Quãng Trj (Can cz quy djnh tgi Diem 1, Mic III, Phy lyc 
dmnh kern Quyêt ä'jnh so 22/2021/QD-TTg ngày 02/7/202 1 cza Thi tu'ó'ng ChInh 
phz thl Cong ty cO phán Nithc sch Quáng Trj thuç5c din khóng thoái vOn trong 
giai a'ogn 2021-2025). 

- Chua xem xét thoái vn nhà rnióc tai  COng ty c ph.n Môi trung và 
COng trInh do thj Dông Ha trong giai doan 2021 - 2025 ma cho thoái vOn sau 
näm 2025 vâi 1,.2 do Cong ty cô phân MOi tru&ng và Cong trInh do thj Dông Ha 
hoat dng cung irng san phâm, djch v1t cong Ich v sinh môi trix&ng gOm thu 
gom vn chuyên xr I rae thai, quàn 1 4n hãnh h thông thoát nithc và xtr 1 
nuâc thai do thj, quãn 1 chäm soc cay xanh cOng viên, vn hành din chiêu 
sang cong cong.  Hang nàm, kinh phi d.t hang chiêm trén 60% doanh thu cüa 
Cong ty; von diêu 1 cüa Cong ty nhO (chi 3,3 t dOng); dê duy trI tôthoat dng 
diêu hânh cüa Nhà nuc dôi vói hoat dng mOi trueing, dáp i'rng yêu câu phiic vv 

nhân dan cüng nhu trã khoãn ni vay ADB theo kê hoach (sônq vay ADB tInh 
den cuôi nàrn 2020 l 10,4 t dông, theo kê hoach tInh den hêt näm 2027 Cong 
ty m&i trã hêt nçi, trong khi do tài san dâu tu tir nguOn von vay dà sü diing hcin 
10 näm dang xuông cap phài si1ra chüa thithng xuyên, khó có nba dâu tu quan 
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tam mua c ph.n). Näm 2019, Cong t' dâ thirc hin thoái 19,36% vn nhà nisc 
nhiing không thành vi không có nha dâu tu tham gia. 

Sau khi dirçic Thu tung ChInh phü va B K hoch và Du tu phê duyt, 
UBND tinh to chi'rc thirc hin theo quy djnh. 

5. Tlnh hInh trin khai thiyc hin c phn hóa các cong Iy lam nghip 
trên dia bàn tinh. 

Thirc hin Nghj djnh s 118/2014/ND-CP ngày 17/12/2014 cüa ChInh 
phü ye vic sap xêp, dôi mài va phát triên, nâng cao hiu qua hoat dng cüa 
cOng ty nông lam nghip; Thông ti.r 02/2015/TT-BNNPTNT cUa B Nông 
nghip và PTNT ngày 27/01/20 15 hurng din vic xây drng dê an và phrnmg an 
tong the sap xêp, doi mâi cong ty nông, lam nghip theo quy djnh tai  Nghj djnh 
so 11 812014/ND-CP, UBND tinh xay dirng phrnmg an cô phân hóa 03 cong ty 
lam nghip cüa tinh trInh xin kiên cüa Ban Thuing vii Tinh üy và trInh Thu 
turngChInh phü phê duyt. Ngày 20/11/2015 Thu tuâng ChInh phU có Cong 
van sO 211 9/TTg-DMDN phé duyt phumg an chuyên Cong ty TNHH MTV 
Lam nghip Dithng 9, Cong ty TN}IH MTV Lam nghip Triu Hài, Cong ty 
TNHH MTV Lam nghip Ben Hài thành Cong ty cô phân, nhà nuâc không nàm 
gitt cô phân chi phôi. 

Thrc hiên Nghj djnh s 126/2017/ND-CP ngãy 161/11/2017 cüa Chinh 
phü ye chuyên doanh nghip nhà nuâc và Cong ty TN}IH MTV do doanh 
nghip nhà nixcc dâu tu 100% von diêu l thành cOng ty cô phân, UBND tinh dã 
triên khai thrc hin vic cO phân hóa 03 Cong ty lam nghip cüa tinh theo quy 
djnh. Thành 1p Ban chi dao  cô phân hóa và To giüp vic, Ban hành kê hoch cô 
phân hóa, phê duyt di,r toán chi phi cô phân hóa, phê duyt kê hoach 1ira chçn 
nhà thâu dcm vi cô phân hóa, xay drng phucmg an sü diing lao dng, kiêm kê tài 
san dê xác djnh giá trj doanh nghip. Các ni dung ca bàn dung tiên d, tuy 
nhiên do vuàng mac kéo dài trong qua trInh xay dirng và phê duyt phung an 
sir dirng dat cüa các cong ty lam nghip nên tiên do thirc hin cO phân hóa chua 
dam bào yêu câu (day cüng là khó khän chung cUa các cOng ty lam nghip trên 
toàn quOc thirc hin cô phân hóa). Hiên nay, UBND tinh dang chi do xü l dirt 
diem các vuóng mac ye dat dai d triên khai cô phân boa các COng ty lam 
nghip dam bão dung quy djnh. 

N3i dung thá' hal: Kt qua thijc hin chuyn giao dt ti các COng ty 
lam nghip cho các huyn quãn 1 theo Ngh quyêt so 29/20171NQ-HDND 
cüa HDND tinh: 

1. Cong ty TNHH MTV Lam nghip Duong 9: 
- Dã duçc UBND tinh phê duyêt phuang an sir dung dat tai  Quyt djnh 

so: 3580/QD-UBND ngày 10/11/2021. Theo quyêt djnh thI din tIch Cong ty 
TNI-IH MTV Lam nghip Dthng 9 duçrc giit li tiep tiic si:r diing là 3.849,2 13 ha 
(dat rmg san xuât 3.848,40 ha, dat thucmg mai,  djch vi: 0,8 13 ha). 

- Din tIch COng ty bàn giao dja phucmg là: 3.04 1,5 ha (2.995,4 ha d.t 
thng san xuat và 46,1 ha dat thng phông h, thuc phu&ng 3, TP. Dông Ha), 
chiem t' l 44,14% tong din tich. 
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Trong tng s 2.995,4 ha dtrirng san xut bàn giao dja phi.wng, hin nay 
dã có: 1.325,10 ha duçic bàn giao ye dja phi.rng quãn l (gôm: 763,32 ha ti dja 
bàn xã Cam Tuyên &rorc UBND tinh thu hôi dat theo Quyêt djnh so: 2698/QD-
UBND ngày 07/10/2019 và 561,78 ha ti xã Linh Thucing (nay là xâ Linh 
Tri.ring) di.rçic UBND tinh thu hôi theo Quyêt djnh so 292 1/QD-UBND ngày 
20/10/20 19. Din tIch con 1ii (1.670ha) së duçvc bàn giao cho dja phi.rcmg theo 1 
trInh thanh 1, khai thác cay cüa Cong ty. 

2. Cong ly TNHH Lam nghip Triu Hal: 
- Theo phucTng an sO diing dt SO Tài nguyen và Môi tru0ng thm djnh thI 

din tich Cong ty di.rçc giO 1i tiêp t1ic sO diing là 4.065,83 ha (4.063,9 1 ha dat 
thng san xuât; 1,32ha dat nông nghip khác và 0,60 ha dat trii sO lam vic). 

- Din tIch bàn giao dja phixang là: 986,94 ha d.t rOng san xut, chim t 
1 19,53 % tong din tIch. Hin nay, Cong ty dã bàn giao dja phung quãn 1 là 
856,94 ha gOm: 

+420,4 ha tii xâ Triêu Ai, huyn Triu Phong, ducc UBND tinh thu hi 
ti Quyêt djnh so 2760/QD-UBND ngày 12/10/20 17; 

+ 144,54 ha tai vOng Khe Kh, xä Hãi Phü, huyn Hài Lang, duqc UBND 
tinh thu hôi ti Quyêt djnh so 867/QD-UBND ngày 26/4/2018; 

+ 292 ha tti thj xä Quàng Trj (d1.rqc UBND tinh thu hi các ti Quyêt djnh 
so 723/QD-UBND ngày 11/4/2016, so 2815/QD-UBND ngày 10/10/2017, so 
2004/QD-UBND ngày 31/8/2018); 

+ Din tIch cOn li 130 ha sê duçc bàn giao cho dja phumg theo l trInh 
thanh 1, khai thác cay cüa Cong ty. 

Phixcmg an sO dung dt cOa Cong ty dã cci bàn hoàn thành, hin ti SO Tài 
nguyen va Môi trl.r&ng dang rà soát dé trInh UBND tInh phê duyt. 

3. Cong ty TNHH MTV Lam nghip Ben Hãi: 
Phucing an sO diing dt cña Cong ty dA dugc SO Tài nguyen và MOi thrOng 

to chic hi nghj gop , yêu câu khân tri.ning hoàn thin dé np lai.  Tuy nhiên, 
den nay Cong ty van chua np Phucmg an sO dung dat ye SO Tài nguyen và Môi 
truOng dê thâm djnh trInh TJBNID tinh. 

- Nhung theo s lieu tai biên bàn lam yjêc giia cong ty, dja phung và các 
ngành lien quan thI din tIch Cong ty gilt li tiêp tic sO ding là 5.981,40 ha. 

- Din tIch bàn giao dja phrnmg: 2.684,2 ha chim 30,97 % tong din tIch 
(trong do dat rOng san xuât chiêrn 21,25% so vOi tOng din tIch rlrng san xuât); 
bao gôm: Dat thng trông san xuât: 1.484,0 ha; dat rlmg tlr nhiên san xuât: 660,7 
ha, dat rlrng tr nhiên phOng h 5 16,0 ha; dat có rüngtrông phOng h 15,9 ha; 
dat phi nông nghip 7,6 ha. Hin nay, Cong ty dà phôi hçp vOi dja phuang tO 
chOc bàn giao dat tai  th11c dja dé quân 1 là 220 ha. 

N3i dung thá' ba: TInh hmnh thirc hin và k hoach, giãi pháp b trI 
yang  nuoi, trng tp trung tich hçrp vào quy hoich tinh và quy hoach vüng 
cap huyçn gan vo'i nong nghiçp cong nghç cao, cong nghiep che bien, to 
san phm hang hóa ló'n, tham gia chuôi giá trj dé thu hut kêu gi du ttr. 
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1. V cong tác chi do, triên khai thirc hin quy hoch vüng trng, 
vüng nuôi tp trung 

Thirc hin Nghj quyêt s 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cUa Tinh üy ye day 
manh Co câu lai  nông nghip gàn vâi thirc hin Chucing trInh mlic tiêu quc gia 
xây drng nông nông thôn mOi tinh Quãng Trj giai doan 2017 - 2020, djnh 
hiiing den närn 2025, UBND tinh dâ chi dao  rà soát bô sung, diêu chinh quy 
hoach phát triên ngành nông nghip và phát triên nông thôn dn nàm 2020; rà 
soát quy hoach phát triên cay trông vt nuôi chü hrc, vüng chuyên canh san xut 
hang hóa trên phm vi toàn tinh và tüng dja phuong den nãm 2020, tm nhIn 
2025, quy hoach khu và vüng nông nghip 1rng dicing cong ngh cao tinh Quàng 
Trj den näm 2020, djnh hurng näm 2030. Tuy nhiên, theo quy djnh cüa Lu.t 
Quy hoach nhim vii quy hoach ngành không tin hành l.p quy hoach riêng lê 
ma tIch hcrp vào quy hoach tinh, vi vty, ni dung quy hoach  ngành nông nghip 
duçic tIch hçcp vào quy hoach chung cüa tinh. 

Näm 2021, trong qua trInh xay d%rng chInh sách h trçl phát triên cay 
trOng, 4t nuôi tao  san phâm chü 1rc có 1i the canh  tranh và chInh sách quy 
djnh khu vi1c thuc ni thành cüa thành phô, thj xä, thj trân, khu dan cii không 
&rçlc phép ch.n nuôi, quy djnh vüng nuôi chim yen và chInh sách h trçi khi di 
diii co so chän nuôi ra khói khu virc không diiçic phép chän nuôi trên dja bàn 
tinh Quãng Trj, UBND tinh dâ yêu câu các dja phiscmg rà. soát, 1ira ch9n, dê xuât 
din tIch sO diing dat các vüng trông, vüng nuôi tp trung trén co sO tiêm näng, 
lçii the cüa dja phuong và mvc  tiêu phát triên cüa ngành dä duqc djnh hi.rOng 
trong Nghj quyêt Dai  hi Dãng b tinh lan thO XVII. 

2. V d xut các vüng trng, vüng nuôi tp trung ella các dja phirong 
Vüng trng, vüng nuOi tp trung dã dircic rà soát, tng hqp và d xut vào 

ni dung Dê an phát triên mt so cay trông vat nu,ôi tao  san phâm chü 1irc có igi 
the canh  tranh giai doan 2022-202 6 trén co sO bô trI din tIch sO dung dat den 
näm 2030 cüa các dja phixong trong toàn tinh cii the nhu sau: 

- Vüng sn xu.t lüa theo hi.rOng hiru co, canh tác tr nhiên: 
+ Dn nm 2025: Hãi Lang 1.000 ha, Triu Phong 650 ha, Gio Linh 200 ha, 

Vinh Linh 80 ha, thi, xã Quãng Tn 10 ha; 
+ Dn näm 2030: Hâi Lang 1.500 ha, Triu Phong 1.225 ha, Gio Linh 250 

ha, VTnh Linh 200 ha, thj xã Quãng Trj 20 ha; 
- Vüng san xut h tiêu: Huyn Vinh Linh 80 ha, Gio Linh 150 ha, Hithng 

Hóa 100 ha, Cam Lô 30 ha; 
- Vüng cay an qua: HuOng Hóa 250 ha, Hãi Lang 300 ha, Vinh Linh 25 ha, 

Gio Linh 190 ha, Triu Phong 55 ha, Cam L 70 ha; 
- Vüng duçic 1iu: Cam L 1.490 ha, HisOng Hóa 500 ha, Dakrông 80 ha, 

Triu Phong 37 ha, Hâi Lang 15 ha, Vinh Linh 10 ha, Gio Linh 10 ha; 
- Vüng san xu.t Ca phê sach, hcru co, dc san: Dn näm 2025: HuOng I-Ióa 

1.500 ha; den nãm 2030: HuOng Hóa 2.000 ha; 
- Vüng trông nguyen 1iu g cht hucing cao bang cay ging nuOi cy mô: 
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+ Dn näm 2025: VTnh Linh 6.000 ha, huyn Gio Linh 1.000 ha, huyn Cam 
L 500 ha, Triu Phong 1.000 ha, huyn Hãi Lang 1.000 ha; huyn Dakrông 800 
ha, huyn Hràng Hóa 5.000ha; thi xä Quáng Trj 1.500 ha; 

+ Dn näm 2030: Vlnh Linh 7.400 ha, huyn Gio Linh 2.500 ha, huyn Cam 
L 800 ha, Triu Phong 2.000 ha, huyên Hâi Lang 2.000 ha; huyn Dakrông 1.800 
ha, huyn Huàng Hóa 5.000 ha; thj xa Quáng Trj 1.500 ha. 

- Vüng chän nuôi tp trung (gia s11c, gia c.m) ti các huyn Vinh Linh 155 
ha, Triu Phong 50 ha, Gio Linh 35 ha, HiiOng Hóa 250 ha, Hãi Lang 170 ha, Cam 
L 1.000 ha, th xâ Quãng Trj 35 ha. 

- Vüng nuôi torn tp trung: Vnh Linh 230 ha, Triu Phong 290 ha, Hài 
Lang 50 ha, thành phô Dông Ha 70 ha, Gio Linh 5 ha. 

3. V giãi pháp quy hoch các vüng trng, vüng nuôi tp trung trong 
nãm 2022 

- UBND tinh chi dao  ngành Nông nghip và PTNT tip tic phi hçip chit 
chë vth các dja phwing, djnh hithng thông nhât các vüng trOng, vüng nuOi trén 
các tiêu chI ye chiên luçic phát triên san phârn chü lirc cüa tinh, quy mô san 
lucing, thi trung tiêu thii dam báo mlic tiêu cüa Nghj quyêt Dti hi tinh Dâng 
b lan thr XVII, dê cüng vâi các dja phuang rà soát thông nhât din tIch si.'r 
diing dat các vüng trông, vüng nuôi phü hçp. 

- Các dja phuorng b trI din tIch sir diing dt hqp 1 cácvüng trng, vüng 
nuôi tp trung nhärn vüa khai thác hiu qua tiêrn näng, 1çi the cüa dja phucng, 
dông thai phài phü hqp vâi quy hoach  sr diing dat den nàm 2030 và kê hoch sir 
ding dat näm 2022. 

- Khn truong tIch hçip din tIch sir dung dt các vüng trông, vüng nuôi 
vào quy ho.ch vüng huyn, quy hoch tinh. 

- Chi do tang cuang cong tác quãn 1, kim tra, giám sat vic thirc hin 
quy hoach khi duçic phê duyt. 

N3i dung thá' 1w: TInh hInh, tin d thyc hin các dir an ODA tfr 
ngun von vay, vay Ii chInh phInh phü Va CC to chóc tin t quc t; khã 
nãng can dOi theo tin d trã Iãi vay, nc den hn phãi trã nhir dã cam kt; 
tiên d thuyc hin các dtr an ODA trên dla  bàn tinh giai doin 2021 - 2025 và 
nhü'ng nám tip theo. 

I. KET QUA HUY BQNG, QUAN L VA SlY DVNG  VON ODA GIAI 
DOALN 2016-2021 

1. Kt qua thçrc hin và dóng gop cüa von ODA trong phát triên kinh 
te - xa hi giai doin 2016-2021 

1.1. TInh hlnh 4n dng, thu hut vn ODA, vn vay iru dãi 
Giai don 2016-2021, tinh Quãng Trj dã vn dng, k kt Hip djnh vay, 

cam kêt tài trg dOi vai 09 chucng trInh, dir an mâi si'r dng von ODA vai tong 
von k kêt là 3.540,15 t' dong (tumg ducmg 153,92 triu USD). D.c bit trong 
giai don nay, mt so dir an dâu tu Co quy mô von lan dâ dixc huy dng và trien 
khainhu: Dir an H tang c bàn cho phát triên toàn din (BIIG2) tinh Quãng Trj 
có tong mirc dâu tu 44,70 triu USD; Dr an Xây dimg cci s0 h tang thjch mg 
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vi bin di khI hu cho dng bào dan tc thiu s, tinh Quáng Trj (CRIEM)' có 
tong mrc dâu ttr 39,711 triu USD; Dir an Hindai hóa ngành Lam nghip và 
tang cuing tInh chông chju vi1ng yen biên Co tong mire dâu tu là 2 1,35 triu 
USD;... Nhiêu chi.rng trInh, dr an sir ding von ODA sau khi hoàn thành, bàn 
giao dua vào sir dung dA phát huy tot hiu qua dâu tu trong giai doan 2016-2021, 
duçic nhà tai trq, các bi, ngành Trung ung và nhân dan vüng hu&ng lçii dánh 
giá cao, diên hInh nhu: Dix?.rng giao thông Thach Kim - Hiên HOa, huyn Vinh 
Linh do A Rap Xe lit tài trc; Du an Câu Dai Lôc và Du an Dithng nôi Câu Dai 
Lc vi Quôc 1 1 A do JICA tài trçi; Dr an Xay dung két câu h tang nông thôn 
gop phân xóa dOi giãm nghèo và 1mg phó biên dôi khI hu huyn Triu Phong, 
tinh Quãng Trj do Qu5 OFID tài trq; Dr an Quãn 1 thiên tai (WBS) do WB tài 
trçl; Chuorng trInh Hanh  phüc tinh Quãng Trj do KOICA tài trg; Du an dâu tu 
mua sam trang thiêt bj y té Bnh vin Da khoa tinh Quáng Trj do ChInh phü Ao 
tài trçl... 

Giai doan  2016-2021, mc dü chi có 09 dr an 4n dng mOi, thp hcrn so vâi 
giai doan 2011-2015 (31 d,r an), nhung quy mô von bInh quân/dr an trong giai 
doan 2016-202 1 là 17,10 triu USD/dir an, cao hn 2,31 lan so giai doan 20 11-
2015 (7,38 triu USD/dir an). 

DVT: Triêu USD 

Giai doin 
S d.r an ODA 

k kt 
Tong von 

Quy mô vn trung 
bInh cüa dir an 

2011-2015 31 228,73 7,38 

2016-2021 09 153,92 17,10 

Giá trj ODA k k& mOi bInh quân du nguñ cña tinh Quàng Trj giai doan 
2016-2021 dat  243,40 USD, cao hon r.t nhiêu so vài mire bInh quân chung cüa cac 
vling khác nhu: Vling mien nñi và trung du phIa Bäc dat  7,61 USD, vling Bäc 
Trung b và duyên hâi mien Trung dat  6,93 USD, vñng Tây Nguyen dat  4,03 USD, 
vüng Dông Nam B dat  8,32 USD. 

1.2. TInh hInh giãi ngân vn ODA 
Giai don 2016-2021, thng vn giãi ngân các dir an ODA trên dja bàn tinh 

Quãng Trj là 4.069,60 t dông; trong do, giãi ngân von nuOc ngoài là 3.348,2 1 
t dông, giâi ngân vOn dôi 1mg là 72 1,38 t dông. 

Di'l'.  T dóng 

Giai doin 
..,. Tong von g.a. 

ngãn 
Vn ODA, vay 

tru dãi 
Von do. 1mg 

2011-2015 2.661,60 2.090,87 570,73 

2016-2021 4.069,60 3.348,21 721,38 

'Dr an d &rqc TTg CP phé duyt CTDT ti Quyt dnh s 218/QD-TTg ngay 19/02/2021. Hin dang thirc hin 
các thU tiic dam phán Hip djnh vay 
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Thng kê kt qua thirc hin cho thy: T' l v6n vay tang len, trong khi 
vin trq không hoàn iai  giãm dn qua các giai doan. T 1 von vay tang tü 
49,34% (200 1-2005) len 73,67% (2006-20 10), giai don 2011-2015 dt 79,34% 
và dat mirc cao nhãt là 81,01% (2016-2021). Mrc von vin trci không hoàn li 
giám dt ngt tir 33,74% (2001-2005) xuông 8,31% (2006-2010), 5,44% (2011-
2015) và 1,38% (20 16-2020). Thirc tê nay phãn ánh xu the là sau khi Vit Nam 
trâ thành nuàc có thu nhp trung bInh, chInh sách hçp tác phát triên cüa các nhà 
tài trçY có sir diêu chinh theo huàng giàm dan hoc châm di.rt các khoàn ODA 
vin trçi không hoàn lai,  các khoàn vay ODA v&i diêu kin iiu dãi duçc chuyên 
dan sang các khoàn vay kern ixu dâi hin và dt ra yeu câu tinh Quâng Trj can 
phái s1r diing von ODA dt hiu qua cao, phài hra chn mlic tiêu dâu tix, dông 
th?ji phài có các chInh sách, giãi pháp an toàn nq nithc ngoài. 

Giai doin 
T I vay 

(%) 
T I vin 
tro (%) 

rn' A •&t. , ..y Ic aol 1mg 
(%) 

T I giãi ngãn 
so vol KB (%) 

2001-2005 49,34 33,74 16,92 68,37 

2006-2010 73,67 8,31 18,02 94,30 

2011-2015 79,34 5,44 15,17 64,86 

2016-2021 81,01 1,38 16,30 63,85 

Vn giâi ngân các du an ODA có xu h1thng giãm dn do nhiu nguyen 
nhân; trong do, mt phân là các dir an ODA lan duc k hip djnh vay, cam kêt 
vin trq trong giai doan nay nhrng chuyên tiêp sang thrc hin giái ngân & giai 
don tiêp theo. So krçing dir an o do các b, ngành chü quãn triên khai trên dja 
bàn phii thuc vào hix&ng dan cUa cap Trung irong. Nhiêu dir an khi triên khai 
thirc hin phi thuc vào kiên "không phân do?' cüa nhà tài trçl. Ben cnh dO, 
trong giai don tr 2011 den nay, nhiêu chinh sách pháp lut mói lien quan den 
ODA ducic ban hành, thay dôi nhu: Lu.t Dau tu công, Lu.t quàn l nçi công, 
Nghj djnh ye quãn I, si'r ding vOn ODA và von vay ixu dãi cüa các nhà tài trg 
nuâc ngoài, Nghj djnh ye cho vay 'ai  von vay ODA, vay xu däi nuOc ngoai cüa 
ChInh phü ... dà gay ra nhiêu khó khàn, vithng mac trong qua trInh thârn djnh, 
k hçp dông vay lai  và to chirc thrc hin dir an. 

1.3. Tài trq theo di tác gial don 2016 - 2021 
Trong các nhà tài trçi vn ODA cho tinh Quáng Trj, Ngân hang Phát triên 

Châu A (ADB) và Ngân hang The giâi (WB) là hai dOi tác l&n nhât. So hrçing 
dir an do ADB tài trçl chiêm 33,3%, von tài trcy chiêm 50,7% tong von ODA cüa 
tinh Quàng Trj. So luqng dr an do WB tài trçl chiêrn 33,3%, von tài trV cUa WB 
chiêm 31,6% tong von ODA dành cho tinh. 

Tir nam 2016 dn 2021, ADB tài trçr cho Quàng Trj 09 dir an vâi tong von 
dâu ti.r là 194,50 triêu USD, trong dO von vay ru dâi là 164,49 triu USD và 
vin trçl không hoàn li là 3,25 triu USD. Các dir an tài trçl cüa ADB tp trung 
chü yêu vào các lTnh vijc nhix: nông nghip và phát triên nông thôn, giáo dic, y 
té, giao thông, cap thoát nrOc, thüy lcii, du ljch. 

WB dã tâi trg cho tinh Quãng Trj 09 dir an v&i tOng vn du ftr 12 1,29 triu 
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USD, trong do vn vay ru di là 104,79 triu USD và vin trçl không hoàn lai  1,17 
triu USD. Các dir an tài thy cüa WB tp trung chü yêu vào các lTnh vrc nhu: nông 
nghip và phát triên nông thôn, y tê, giáo ditc, cap thoát nuóc, tài nguyen mOi 
tru&ng. 

Ben canh  các di tác truyn thng, có quan h lâu nàm nhu ADB, WB thI 
ChInh phü Nht Bàn (thOng qua JICA) dâ ho trq ODA cho tinh vói tong von tài 
trg chiêm 3,6% tong von ODA, Han Quôc (von tài trV chiêm 2,9% tong vOn 
ODA). Các dôi tác mâi nhu: Ao (von tài thy chiêrn 4,2%); Na Uy (von tài trg 
chiém 2,3%); Qu OPEC cho phát triên quOc tê (von tài trq chiêm 2,2%); Italia 
(von tài trq chiêm 1,6%)... 

1.4. TInh hInh sfr diing vn ODA, vn vay Iru dãi theo Linh vc 
Giai doan  2016-2021, vn ODA, vn vay isu dãi buy dng du tu theo 

1mb vuc nhu sau: 
- Giao thông, h t.ng dO thj (chim 49,0% tng vn ODA d.0 tu trên dja 

bàn); 
- NOng nghip, phát trin nông thôn (chim 3 2,6%); 
- C.p nuâc, thoát nithc (chim 2,9%); 
-Yt(chim6,9%); 
- Giáo di1c (chim 0,3%); 
- Du ljch (chim 2,9%); 
- LTnh vlrc khác nhu: din nông thOn, h trçi k thut, quán 1 Mt dai, bâo 

tOn da dng sinh bce (chiêm 5,3% tOng vOn ODA). 

1.5. Dánh giá vai trô, dóng gop cüa vn ODA thi vói siy phát trin 
kinh t - xã hi cüa tinh Quãng TrI 

Giai dotn 2016-2021, các dir an sü dung vn ODA duqc trin khai thi7rc 
hin có biu qua, tuân thU chat ch quy chê, nguyen tàc ye quàn 1 và sU diing 
von ODA, vOn vay uu dãi cUa ChInh phU Vit Nam và duqc các nhà tài trçi dánh 
giá cao. Vic huy dng, sU d1ng vOn ODA, vOn vay iiu dãi dã dat  duçc nhiêu 
kêt qua nôi bet,  dóng gop vai trO quan trQng vào phát triên kinh tê, xoá dói giãm 
nghèo và an sinh xà hi cUa tinh Quâng Trj, cii the nhix sau: 

Thi nhAt, trong diu kin ngân sách dja phucing rt han  hçp, vic huy 
dng, sU diing tot Va có hiu qua nguOn vOn ODA, vOn vay ru dãi a gop phân 
bO sung mt nguOn hyc rat quan trQng cho dâu tiz phát triên. Giai doan 2016-
2021, tong giài ngân vOn ODA chiem 4,09% tOng von dâu tu phát triên toàn xã 
hi và chiêm 16,83% tOng dâu tu ti'i ngân sách nba nuóc tren dja bàn tinh Quãng 
Trj2. 

Thü' hai, vn ODA gop ph.n thUc My phát trin kinh t-xä hi; xóa dói 
giàm nghèo và t.o din mao  mOi cho nhiêu ngành, linh vrc và dja phucmg 
hu&ng lçii. 

2 Giai do?n 2016-2020: T6ng vn du tu toàn x hi là 70.869 t dông; vn khu vic nhà nuàc: 2 1.000 t)' d6ng. 
NAm 2021: Tng v6n dâu ttr toàn x hOi  là 28.534 t) dng; v6n khu virc nhà nuàc: 3.180 t dng 
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- Trong lTnh virc ha tang k5 thut và phát trin do thj: Vn ODA dã gop 
phân quan trçng lam thay dOi din mao ha tang k thut tai  các do thj nhii: Dông 
Ha, thj xA Quang Trj, Lao Báo, Khe Sanh... 

- Trong lTnh virc nông nghip và phát triên nông ,thôn, xóa,  dói giãm 
nghêo: NguOn von s diing có hiu qua dã duy trI, thüc day phát triên các mô 
hInh san xuât trên dja bàn tinh, hoàn thin và nâng cap h thông thüy lçii, kè d.p 
gop phân diêu hôa nguôn nithc, phic vii tuâi tiêu, phông chông han  han, lii hit, 
cung cap rnrcc sinh hoat cho các do thj, vüng nông thôn. Ngoài ra, nguôn von 
ODA thrc hin thông qua các dir an trông rirng, nâng cao näng suât, san hiqng, 
chat 1ung cüa mt so cay trông có the manh  cüa dja phxong. 

- LTnh vrc giao thông vn tãi: Nhiu cOng trInh sr dung nguOn von ODA 
sau khi hoàn thành, dixa vao sir ding dâ phát huy hiu qua rat tOt gop phân hoàn 
chinh, hin dai  hóa h thông giao thông trên dja bàn tinh, thüc day giao thucng, 
buôn ban, di 'a  cüa nguYi dan, diên hInh nhu: Dtthng giao thông Thach Kim-
HiênHôa, huyn Vinh Linh; Du?ing nôi Câu Dai  Lc vói Quôc 1 1A; Xây d%rng 
kêt câu h. tang nOng thôn gop phân xóa dói giãm nghèo và irng phó biên dOi khI 
hu huyn Triu Phong, tinh Quãng Tn; Xây dirng câu dan sinh và quãn 1 tài 
san dja phumg (LRAMP),... 

- Linh virc tài nguyen môi trithng, irng phó vOi bin d,i khI hu: Ngun 
von ODA và vOn vay iru dãi ho trçl bão v mOi trixngvà các nguOn tài nguyen 
thiên nhiên, giãm nhç rüi ro thiên tai  và 1rng phó vâi biên dOi khI hu. Các dr an 
diên hInh nhu: Hành lang báo ton da dng sinh h9c tiêu vüng Mékông mô rng 
(BCC), Phic hôi và phát triên ben vüng h sinh thai thng ng.p mn gän lien vâi 
sinh kê ben vitng tai  khu virc ha liru sOng Ben Hái, sOng Thach Han (SP RCC); 
Phic hôi và quàn 1 ben vUng rimg phông h tinh Quãng Trj (JICA2),... 

- Trong linh virc giáo diic và dào tao:  Nguôn vn ODA và vn vay iru dãi 
dà gop phân hoàn thin co so vt chat, trang thiét bj phc vii Cong tác giãng day 
và hçc tp 0 tat ca các cap h9c (tiêu hoc, trung h9c co sO, trung h9c phô thông, 
cao dang...). Các dir an diên hInh nhu: Tang cirOng co sO vt chat và nâng cao 
näng lirc dào tao  dy nghê cho TrtthngTrung cap nghê tinh Quãng Trj; Chuong 
trInh phát triên giáo dic trung hçc phô thông; Dr an Phát triên giáo dc trung 
h9c co sO khu virc khó khän nhât,... 

- Trong lTnh virc y t: Vn ODA dâ dâu ti.r tang cuOng co sO 4t chat và 
k5 thut cho cong tác khám cha bnh, nâng cao chat krçing djch vii y tê, ho trcr 
triên khai chirong trInh m11c tiêu quôc gia phông chOng HIV/AIDS,... Các dr an 
then hInh nhix: H trcy xO l chat thai bênh viên (WB); Du an Dâu tijmua sam 
trang thiêt bj y tê Bnh vin da khoa tinh Quâng Trj (Ao); Dr an Dâu tu xây 
drng và phát triên h thông cung 11ng djch v11 y tê tuyên co sO tinh Quâng Trj 
(WB)... 

Th& ba, vn ODA, v6n vay iru dâi cüa các nhà tài trq nirOc ngoài dã gop 
phân giup tinh tiêp nhân k5 thuât hién dai, kinh nghiêm quan ly tiên tiên, dao tao 
nguôn nhãn hrc và hO trV phát triên the chê. Mt phân vOn ODA dã ho tr tài 
chInh dé dào tao  và dào tao lal cho mt Iirc hrqng lOn nguOn nhân hrc, bao gOm: 
các can b lam vic 0 các Ban quân 1 dir an, các can b cüa các co quan chuyên 
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mon các cap, ngthi dan hiiO'ng 1i vüng du an ODA. 
Vic chuyn giao các trang thit bj hin di cüng v&i cong ngh mi giüp 

nâng cao hiu qua cong tác giàng day, dào to nguôn nhân 1irc, ho trq phát triên 
the chê, chInh sách nhàm dáp üng tot han yêu câu cüa thirc té dã thrqc triên khai 
có hiu qua thông qua các dij an tiêu biêu nhu: Dr an Tang ctthng ca s& vt chat 
và nâng cao näng 1irc dào tao  dy nghê cho Tming Trung cap nghê tmnh Quãng 
Trj (KOICA); D%r an mua sam trang thiêt bj cho Bnh vin Da khoa tinh Quáng 
Trj (Ao),... 

Th& tu, vn ODA a gop phn thirc hin các chInh sách dM ngoi cüa 
tinh. Thông qua hcip tác thrc hin các chucTng trmnh, dr an ODA cung cap cho 
tinh, ChInh phü và nhân dan các nithc tài trg cüng nhii các tO chüc quôc té dâ 
hiêu và tIch circ üng h qua trInh phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh, that chat 
tInh cam hUu nghj và hcp tác phát triên. 

Tinh dn nay, sau han 25 nàm k tü thii dim tip nh.n khoàn vin trçl 
dâu tiên (nàm 1996), tinh Quãng Trj dã thiêt Ip quan h, tiêp nhn các khoãn 
vin trçl ODA, von vay mi dãi cüa trên 20 nhà tài trçi nhmz: ADB, WB, AFD, 
Dirc, Phân Lan, Thmiy Diên, Na Uy, Tây Ban Nha, Italia, Han Quôc, EU, A Rp 
Xe Ut, Ngân hang Phát trién Châu A, Ngân hang The giói, Qu5' OPEC vi phát 
triên quôc tê (OFID),... 

2. Nhüng tn ti, hn ch trong thu hut, quãn I và sfr ding vn 
ODA, vn vay ru dãi trên dla  bàn tinh Quãng Tn giai don 2016-2021 

Bêncanh nhüng kt qua dat  duçic nêu trên, cOng tác vn dng, quail 1 Ya 
si:r diing von ODA, von vay im dâi nuóc ngoài trong giai doan vita qua con ton 
tai mt so bat cp vâ han  the, do là: 

Thü' nht, vn ODA và vn vay iru dãi huy dng cO xu hiiing giâm dan 
khi chinh sách ye ODA có nhng diêu chinh. Sau khi Vit Nam trâ thành nithc 
có thu nhp trung bInh, chInh sách tài trq ODA có nhiêu thay dôi. Theo do, 
nguôn von ODA k két thirc hin mi trên dja bàn tinh Quáng Trj có s1r suy 
giãm dáng kê. Von ODA, von vay mm dài k kêt tang manh  trong giai doan 
2011-2015 (von k kêt giai doan 2011-2015 là 228,73 triu USD, gap 2,45 lan 
so v&i giai doan 2006-2010), nhmxng cO chiêu huàng giám manh  trong giai doan 
2016-2021 khi mmrc von k kêt mâi chi là 153,92 triu USD, bang 67,3% so vâi 
giai doan 2011-2015. 

Mt s nhà tài trçY chm ditt chisang trInh vin trç khOng hoàn lai  trong 
khi mt so nhà tài trçl khác chuyên dan tit cung cap vOn ODA mi dãi sang các 
khoãn vay kern mm däi han hoc các khoàn vay thisang mai. 

Chü truang cüa Chinh phü là giãm dn các khoán cp phát cho dja 
phuo'ng, tang các khoân vay 'ai  nhäm giãm bat áp hrc nçi cOng. ChInh phü dã 
ban hành Nghj djnh sO 97/2018/ND-CP ngày 30/6/20 18 ye cho vay lai  von vay 
ODA, vay mm dãi nithc ngoài cüa ChInh phü; Nghj djnh so 79/2021 /ND-CP ngày 
16/8/2021 ye siira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh sO 97/2018/ND-C?. 
Dôi vâi tinh Quâng Trj, t' 1 cho vay lai  dm.rçic ChInh phü quy djnh là 30% von 
vay ODA, vay uu dãi. 
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DM vâi môt dja phuong con khO khän nhu tinh Quãng Trj, vic tiêp cn 
các khoân vay mOi là môt thách thüc rat 1&n. Giai do.n 202 1-2025, trong so 14 
dir an ODA bô tn kê hoach von dâu tu cong trung han  th?c hin trên dja bàn, cO 
09 dir an ma dja phuo'ng phài vay 'ai  von vay ODA, vay u'u dãi nithc ngoài cüa 
ChInh phü theo quy djnh. 

T/iá hal, v khá nàng dam bào vn dôi irng thirc hin dir an 
- Vic b trI vn di ing chua dáp ü'ng thrc nhu cu và tin d thirc hin 

dan den phát sinh nhiêu vuOng mac, khó khän. Các dij an 0 do các b, ngành 
Trung uang lam chü quân cO hçip phân thirc hin trên dja bàn tinh không &rçlc 
ChInh phü can dôi von dôi 1rng tir ngân sách Trung uong, ngân sách tinh phãi bô 
trI dé thirc hin các boat  dng dâ cam kêt vâi B chü quan nén áp 1irc cho ngân 
sách dja phiscng là rat lan. 

Binh quân hang näm trong giai doan 2016-2021, vn di i'rng cAn b trI 
cho các d an ODA trên dja bàn tinh Quâng Trj là 180 t dOng. Tuy nhiên, trên 
thrc tê, vOn dôi üng do ngân sách Trung ixcing phân bô và von ngân sách tinh 
khôngcân dOi dU, bInh quân chi vào khoàng 130 t' dOng/nàm nén dã ành hu&ng 
den tiên d thc hin và giâi ngân các chircing trInh, d1r an ODA. 

- K hoach  trung  ban  giai doan 2016-2020 và 2021-2025, ngun vn di 
üng tü ngân sách Trung xong và ngân sách dja phucing dircic phé duyt, trong dO 
dâ tOng hçip, can dôi dü nhu câu vOn dOi irng cho các dir an chuyên tiêp và hoàn 
thành trong giai doan nay. Tuy nhiên, dOi vâi các dr an dang trong qua trinh vn 
dng, do chua dáp irng quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng thI chua duçic can dôi, bô 
trI von trong kê hoach dâu tu cong trung han. 

- Näng hrc trã ng và khã näng b tn vn di irng cüa chU dir an mt s di,r 
an ODA vay lai  cOn  han  chê dn tai vic phãi dimg boat dng dir an, rut khOi 
Hip djnh vay3. 

Th& ba, cci ch chinh sách, quy trmnh, thu tic 
- Giai doan  ti.'r nàm 2011 dn nay, nhiu Lut và các van bàn hu&ng dn 

lien quan den vic quân l các dir an dâu tu duqc ban hành nhu: Lut Dâu ti.r 
cOng, Lut Xây drng, Lut Quãn I nçi cong... nên cong tác theo dOi, quàn 1 
nguOn vOn ODA và von vay ixu dãi có nhiêu thay dOi so vai truóc do. H thông 
các van bàn phap lut lien quan den ODA thay dôi lien tc, nhieu ni dung 
huàng dan chua rö rang, cOn chm tr, thiêu kjp thai dan tâi vic triên khai ap 

diing cOn bj dng, lung tüng. 
- Vic giãi ngân vn nixOc ngoài phac tap  (Hip djnh vay dã có hiu 1iic 

nhung khOng the giãi ngân khi chua duqc giao ke hoach trung han,  hang nam; 
Von nirac ngoài NSTW giái ngân dOng thai von phân von dja phucing vay lai), 
cong tác kiem soát chi vOn nithc noài cOn nhiêu bat cap. Vic giao kehoach 
von nuac ngoài chua phO hçp vai tiên d thirc hin và tiên d bô trI vOn dOi üng. 

- Thñ tiic trInh, phê duyt các chuong trInh, dr an cOn phüc tp tir xây 
drng dê xuãt dix an, Báo cáo dê xuât chü trucing dâu tix ... và phii thuc nhiêu 

Di an Phát trin cp rnràc Dông Ha và vUng phi cn sir dicing vn vay cUa ADB do Cong ty CP Nirâc sch 
Quãng Tn lam ChO du tu 
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vào nhà tài trc Do do, thai gian chu.n bi chuong trInh, dir an ODA kéo dài, bao 
gôm ti'r dé xuât ti.râng cho den khi k kêt diêu uâc quôc tê cij the ye ODA 
thuing mat tr 2 - 3 näm, cá bit có du an kéo dái t1r 5 - 6 näm. 

- Quy trInh, thu tVc  giüa ChInh phü Vit Nam và nhá tài trg cOn có sr 
khác bit, chi.ra hài hOa (cong tác dâu thâu, thâm djnh, phê duyt dr an, tuyen 
ch9n ti.r van, ...) lam thai gian chuân bj dir an bj kéo dài, thiêt kê ban dâu không 
cOn phü hçip, nhiêu dr an phái diêu chinh lam tang tong m11c dâu tu. 

Th& tu', cong tác chun bj, t chuic và thrc hin 
- Chit hxçmg chun bj các d xut dr an, báo cáo d xut chü truong du 

tu cOn so sài, dan tâi ni dung dir an phãi bô sung, diêu chinh nhiêu lan. Cong 
tác giái phóng, tái djnh cu khi 1p dir an chua sat dñng nén khi triên khai thrc 
hin bj thiêu von, giài phóng mt bang vn là "diem nghën", có nhiêu vuàng 
mac lam kéo dài thyi gian thixc hin, tang chi phi và lam giàm hiu qua dâu tu. 

- Näng l%rc can b ti mt s Ban quãn l dir an cOn hn ch, cht.ra am hiêu 
ye quy trInh, thu tiic thirc hin nguOn vOn ODA. 

Thz nám, cong tác theo dOi, giám sat và dánh giá ODA 
- COng tác giám sat, dánh giá dc bit là dánh giá sau khi dir an k& thüc 

dr an chua duçic chii trçng thirc hin. Vic kiêrn tra, dánh giá chi tp trung vào 
giai don th1rc hin, hoàn thành, chua dánh giá tOng the hiu qua dâu tu, tInh ben 
vftng và tác dng ye kinh tê, xâ hi và môi trung cüa dir an. 

- Các Chü dir an, ban quàn l dr an chua thirc hin nghiêm tüc ch d báo 
cáo theo yêu câu ye thii gian và ni dung theo quy djnh hin hành; chat luçmg 
các báo cáo chua cao. 

II. KE HOACH sU' DVNG  VON ODA GIAI DOiN 202 1-2025 
1. liii tiên sfr diing vi!n ODA, vay uru dãi ntróc ngoài 
LFu tiên sr diing vn ODA và vay u'u dãi cüa các nhà tài trq nuóc ngoài 

giai don 202 1-2025 dâ duçc ChInh phU quy djnh tai  Dieu 5 Nghj djnh sO 
56/20201ND-CP ngày 25 tháng 5 näm 2020. 

Di vâj tinh Quàng Trj, djnh hithng thu ht, quân l và sir ding von 
ODA, von vay uu dAi nuâc ngoài giai don 2019-2020, tam nhIn 2021-2015 dà 
dugc UBND tinh phé duyt ti Quyet djnh sO 2278/QD-UBND ngày 28/8/2019, 
theo do: 

- Vn ODA không hoàn li duçic uu tiên str diing d thirc hin chucing 
tflnh, dr an phát trien co sâh tang kinh tê-xâ hi; tang cu&ng nãng 1irc; hO trçl 
xây dimg chInh sách, the chê và cài cách; phOng, chong, giàm nhç rüi ro thiên tai 
va thIch irng vói biên dOi khI hu; an sinh xã hi; chuân bj các dir an dâu tu ho.c 
dông tài trg cho dir an sir diing vOn vay uu dãi cua các nhà tài tr nuóc ngoài 
nham lam tang thanh tO uu dài cüa khoán vay. 

- Vn vay ODA duçc uu tien sr ding cho các chirong trInh, dr an trong 
lTnh vrc y té, giáo diic, giáo diic nghë nghip, thIch irng v&i biên dôi khI hu, 
báo v mOi tru&ng, ha tang kinh tê thiet yêu không có khâ näng thu hOi vOn trirc 
tiep. 

- Vn vay uu dãi cüa các nhà tâi tro nithc ngoãi duçic uu tiên si'r d%Ing cho 
chwmg trInh, dr an vay ye de cho vay lai theo quy djnh pháp luQtt ye cho vay 'a 
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vn vay ODA, vay uu dãi cüa các nhà tài trg nuóc ngoài cüa ChInh phü; chuong 
trInh, dir an thuc nhim vii chi cüa ngân sách nhà nithc trong linh virc phát triên 
ha tang kinh tê - xã hi. 

2. Nhu cu vn các dir an ODA chuyn tip trong k hoich du tir 
cong trung hn 2021-2025 

K hoach d.0 tu cong trung han  2021-2025 dâ duçic TJBND tinh ban hành 
tai Quyêt djnh so 2310/Q- ngày 31/8/2021 ye vic phân bô ké hoach 
dâu tu cong trung han  nguôn von ngân sách dja phuong giai doan 2021-2015; 
Quyêt djnh so 2543/QD-UBND ngày 22/9/2021 ye vic phân bô kê hoach  dâu 
ti.r cOng trung han  von ngân sách trung ucing giai doan 2021-2025. Theo do, có 
14 dir an ODA (13 dir an chuyên tiêp và 01 dii an di kiên khài cong mOi) duc 
bO tn von dé triên khai thirc hin trên dja bàn tinh Quàng Trj vói tong vOn là 
3.46 1,673 t' dông; trong do: 

- Vn nuâc ngoài ngân sách trung uang cp phát: 1.923,8 t' dng; 
- Vn nuâc ngoài dja phuing vay lai  cüa ChInh phü: 881,818 t dông; 
- Vn di üng: 656,055 t dng (di 1rng tr ngun ngân sách trung 1.ning: 

379,575 t dông, dOi 1mg tü ngân sách dja phucmg: 276,48 t dông). 
Nhu cu vn cüa 13 dr an ODA chuyn tip dã duqc can di, b trI du 

trong kê hoach 2021-2025. Riêng dir an khii cOng m&15, nhu câu von con thiêu 
can bô sung trong kê hoach  2021-2025 là 222,82 t dông (trong do von nuOc 
ngoài nguôn NSTW: 175,418 t dOng, vOn dOi trng: 47,40 t dong). 

3. Nhu cu vn các dir an ODA d xut 4n dng mri 
3.1. Tmnh hmnh vn dç5ng các dy an 
Dn th?ii dim hin nay, tinh Quãng Trj dang d xut vn dng mth 10 dr 

an sü diing vOn ODA, vay uu dãi cüa các nhà tài trçc nuOc ngoài (trong do có 07 
dix an vay iai  vOn ODA, vay uu dãi nuóc ngoài cüa ChInh phü; 01 dir an vin trçl 
không hoàn lai;  02 dr an s1r ding von ODA theo co chê tài chInh trong nuóc). 
Tong müc dau tu d1r kiên cüa các dr an dê xuât là 13.417 t' dông, trong do nhu 
câu các nguôn vOn nhu sau: 

- Vn nuâc ngoài ngun NSTW d.p phát: 5.421,69 t ding; 
- Vein nuc ngoài vay lai:  2.364,31 t' deing; 
- Vein ODA vin trcikhOng hoàn lai:  320,41 t deing; 
- Vein deii 1rng: 1.145,89 t' deing (nhu c.0 deii irng nguein NSTW: 583,97 

t dông, dôi üng nguôn NSDP: 56 1,93 t' dOng6). 
(Danh myc chi tiê't các dw an tiphy lyc kern theo,) 
3.2. Khth náng can di vn cho các dy an 

Nhu câu v6n dja phircmg vay lal dtrqc xây drng trén cci sâ ngun vn rnnrc ngoài cp phát t& NSTW trong KH 
trung han  202 1-2025. 

Dir an Xây drng cci sà ha tang thich U'ng vi bin d6i khi hâu cho dng bào dan tc thiéu s6 - (CRIEM), tinh 
Quàng Tn 
6  Trong dO, UBND TP Dông Ha cam két bô tn tr ngân sách ducrc phân cap cUa TP là 57,67 t dng dé thi,rc hin 
Dir an Phat trin do thj yen bin min Trung humg tOi tang trtrâng xanh và irng phO bin d61 khI hâu thành ph6 
Dong Ha 
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Vic b trI v6n nuóc ngoài và vein deii 1rng cho dir an trong k hoach  du tu 
cOng trung han  phái dam bão nguyen täc theo quy djnh tai  diem a, khoán 5, Diéu 
51 và diêu kin quy djnh tai  khoàn 2, Diêu 52, Lu.t Dâu tu cOng ngày 
13/6/2019. 

Hin nay, các dr an vn dng m&i chua dáp irng các nguyen t.c, diu kin 
bô trI von theo quy djnh nêu trên nên chira dugc bô trI von ODA, von dôi irng 
trong kê hoach  dâu til cOng trung han  202 1-2025 cüa tinh Quàng Trj. 

Tri.thng hçip, dir an d xut duçic cp có thm quyn phê duyt chü trucng 
dâu tu theo quy djnh cüa Lut Dâu Ur công, UBND tinh së báo cáo trInh ChInh 
phü xem xét, bô sung kê hoach  dâu tu cong trung han  cho các dr an. 

Nhu cu vein deii lrng cüa cac dir an d xut mâi hin nay là rat 1n (Teing 
von dOi üng: 1.145,89 t dông, trong do, NSTW: 583,97 t dông, NSDP: 561,93 
t dOng). Trong khi do, von dOi üng nguOn NSTW kê hoach 2021-2025 
(379,575 t dOng) cia duçic UBND tinh giao hét cho các dir an ODA chuyên tiêp 
hoàn thành trong giai doan 202 1-2025; von dOi i'rng nguOn NSDP kê hoach 
trung han  2021-2025 phân chua giao chi tiêt (dr kiên bô trI cho các dir an ODA 
m9i, các dr an diêu chinh chü truong dâu tix) chi khoãng 300 t dOng, do do 
không the can dôi dü nhu câu cho các d%r an clang dê xuât 4n dng. 

4. Dir kin k hoch vay và trã nq nguein vein da phtrorng vay Iii 
ChInh phü vein vay ODA, vay tru dãi nuthc ngoài giai doin 2021-2025 

Giai doan 2021-2025, trên dja bàn tinh Quãng Trj có 08 dr an chuyên tiêp 
vay 'a ChInh phü von vay ODA, vay u'u dâi nixrc ngoài7; 01 dir an khii cOng 
mth dã di.rgc phê duyt chü truclng dau tu, chuân bj dam phán Hip djnh vay8. 

KIiã näng dam bào han  mc vay n cüa dja phung gn vi thu ngân sách 
giai doan 2021-2925 (so lieu tInh bao gôm 09 dir an ODA vay lai  vOn vay nuOc 
ngoài cia duqc bô tn von trong ke hoach trung han  202 1-2025; khOng bao gOm 
07 d%r an clang dê xuât vay lai  vOn ODA, vay ixu dãi ntr6c ngoài cüa ChInh phü), 
nhu sau: 

- Han müc vay cüa chInh quyn dja phuong theo so thu ngân sách duqc 
hithng theo phân cap dir kiên là 876,492 t' dOng. 

- Teing du nçi d.0 kS'  cüa tinh Quáng Trj là 109,833 t deing9. Trong k5', 
tong so trã nq gôc: 125,62 t3' dông10; Tong trã Iãi, phi các khoân vay: 74,46 t' 
dông. Tong mi1c vay cüa ngân sách dja phumg trong k' là 881,818 t dông. 

' 1. Dr an SUa chfla và nâng cao an toân dp (WB8); 2. D,r an Tang ci.ring quàn 1 dAt dai và ca sà dk lieu dat 
dai tinh Quàng Tr (VILG); 3. Dir an Hiên dai  hOa nganh lam nghip và tang ctrmg tInh ch6ng chju vüng yen 
biên (FMCR), tinh Quãng Trj; 4. Di,r an Xây dirng cAu dan sinh v quãn l' tãi san dtrông dja phuang (LRAMP); 
5. Dirán DTXD và phát triên h thông cung Ung dlch  viii y té tuyén ca sâ; 6. Dir an Phát trién cc sâ ha tang du 
ljch ho trç cho tang tnrOng toàn din khu virc tiêu vông Me KOngmâ rng giai don 2; 7. Dr an 1-Ia tang ca bàn 
cho phát trin toàn din tinh Quãng Trj (BIIG2); 8. Dir an Phát triên các do thj d9c hành lang tiéu vüng sOng Me 
Kong (GMS). . 

Dir an Xãy dirng ca sâ h thng thich rng v&i biên dôi khI hu cho dOng bào dan tc thiêu sO - (CRIEM), tinh 
Quang TrI, vay von ADB di.rcrc ThU ti.ràng Chlnh phU phé duyt chU tnro'ng dâu tu tai  QuyOt djnh can so 
218/QD-TTg ngày 19/02/2021. Theo dO, d an có tong mc dâu tir là 921.698 triu dOng (gOm von vay ADB: 
696.298 triu dong; vôndOi üng 225.400 triu dong). Ca ché tài chinh theo Quyét djnh CTDT phé duyt là: 
Ngân sách Trung ixcing cap phãt 60%, dja phuang vay li theo t'j  lé 40%. 

Trong dO: Vay kién cô hOa kénh muung: 49,500 t dong; Vay t& nguôn vay cUa Chinh phU: 60,333 t) dông. 
'° Trong dO: Trà nq vay kiên cô bOa kénh muang: 49,500 t dOng; Trã no vay cUa Chinh phU: 76,120 t dông. 
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Theo d, di.r nv tInh dn thai dim cuM kS'  (näm 2025) là 866,031 t' dông, 
so vâi han  mic vay cUa chInh quyên dja phixng thIt' l du nq cuôi kS'/mirc  du 
nq tôi da là 99% (chênh lch han  mirc là 10,461 t dông). 

Nhi.r 4y, han  mirc vay cüa tinh Quãng Trj dn cui k5' trung han  (näm 
2025) dã hêt nén vic tiêp nhtn các khoãn vay ODA mOi là rat khó khän. 

N?3i dung tith' nám: L do UBND tinh tm thrng du tir Dir an Via he 
thro'ng Hang Virong (doin tir throng Ngô Quyn dn duong Din Biên Phil) 
dã thrçrc Hi dng nhân dan tinh phê duyt chü trtro'ng du tir ti Nghj 
quyt s 11INQ-HDND ngày 21/04/2020. 

1. Tinh hinh, tien d9 thiyc hiçn: 
Dir an Via he dithng Hung Vucmg (doan ti du?mg Ngô Quyên den duing 

Din Biên Phü) duçic HDND tinh phê duyt chü truclng dâu tu tai  Nghj quyêt so 
1 i/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 vói tong m1rc dâu tix 14.900 triu dông, tr nguôn 
von dâu giá quyên sr dung dat cüa tinh, thii gian thi:rc hin nàm 2020-2021, do 
Trung tam phát triên qu dat tinh lam thu dâu tu. 

NAm 2020, Trung tam phát trin qu dt tinh dä hoàn thành cong tác khão 
sat, 1p Báo cáo kinh té - k5 thu.t. Tuy nhiên, dé thông nhât vic dâu tu h thông 
via he, h tang k thut tai  các do thj trén dja bàn tinh dam báo dông b, hin 
dai; nên UBND tinh dã chi dao  Sâ Xây drng rà soát, dê xuât và dOng thii yêu 
câu Trung tam phát triên qu dat tinh tam  dung vic dâu tu dir an. 

Dn näm 2021, d du tu hoàn thin h thng via he và ngm hóa h tang 
k5 thut tuyên duung Hung Vucing, thành phô Dông Ha (doan tcr du&ng Ngô 
Quyên den dtthng Tan Si) nhäm tang cu&ng m quan do thj, dông b; UBND 
tinh dä có chü truGng sir ding nguôn von kêt du cüa dr an Phát triên do thj d9c 
hành lang tiêu vüng sOng Me KOng, vay vOn vay ADB (viêt tat là dir an GMS) 
dê uu tiên dâu tu và hin nay dang hoàn thin thu tVc.  Do do dr an Via he 
duOng Hung Vung (doan tir dix?mg Ngô Quyên den duung Din Biên Phü) 
chua triên khai thiic hiên. 

- 2. Ye lie hoch von da phan bo: 
Ké hoach d.0 tu cong trung han  giai doan 2021-2025 dã dugc UBND tinh 

tinh phan bô cho dr an tai  Quyêt djnh sO 231 0/QD-UBND ngày 31/8/2021 vi 
sO von bô trI là 14.900 triu dOng. 

K hoach vn näm 2021 dã duçic HDND tinh phân b cho dir an tai  Nghj 
quyêt so 107/NQ-HDND ngày 09/12/2020 viii sO vOn duçic bO trI là 5.000 triu 
dOng. Tuynhiên, do dir an tam  dirng không thiic hin nên dà ducc UBND tinh 
diêu chuyên sO von dã phân bô nàm 2021 cüa dir an Lat via he duong Hung 
Vixcing sang cho dir an khác tai  Quyét djnh so 3595/QD-UBND ngày 
12/11/2021. 

Hin nay, dr an lát via he duung Hung Vixng (doan tir duOng NgO 
Quyen den dithng Tan Sà) dang duoc hoàn thin các thu tiic dê xin kien không 
phán dôi cüa ADB ye de xuât dâu tt.r tü nguOn von kêt du cüa dir an GMS. Sau 
khi có kiên thông nhât cüaADB; UBND tinh se báo cáo, xin kiên cüa Hi 
dông nhân dan tinh và dê xuât diêu chuyên von dà bô trI trong ké hoach dâu tu 
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cong trung han  giai doan 2021-2025 cüa Dr an Via he du?mg Hung Vuxmg 
(doan tü Ngô Quyen den dithng Din Biên Phü) sang cho dir an khác. 

Ni dung tha' sáu. Báo cáo tin d cong tác bàn giao dt, dt có rung 
tim thoi da dirqc HDND tinh thông qua cho các dir an sau khi hoàn thành 
di vào hot dng. 

1. V cho thuê dt tam thô'i: 
Dn thai dim nay, UBND tinh cho thuê dt dê thirc hin dir an din gió 

là 20 dir an; trong dO, tong din tIch cho thuê dat thi han  den khi dir an hoàn 
thành dua vao hoat dng (cho thuê tam  thi) là: 116,1 7ha (Co phi lic kern 
theo). Ci the: 

- Di vói dt nàng lugng là bao gm các hang miic phii trçl, nhu: Bi d 
cánh, bãi tp kêt vt lieu, bãi ha câu...; 

- D& vâi dt giao thông là phn din tIch dt trén co sâ cáctriicdung 
hin htru dä có, doanh nghip dâu tu nâng cap, m rng và mt phân dat taluy 
dithng, lông dumg dê thi cOng cong trInh. 

Tai các Quyt djnh cho thuê dt cüa IJBND tinh dã ghi rO: "Các COng ty 
phái hoàn thành các thz tuc ye dat dai, mOi tru'&ng, dáu tu, xáy drng, ... theo quy 
djnh cüa pháp lut trzthc khi triên khai xáy c4cng  cong trInh. Qua trInh triên khai 
và vn hành dr an khOng lam ánh hwàng den vic san xuát, di iqi cia ngu'&i dan 
và các do7l vj có lien quan trong vItng du' an; khOng ánh hu'àng den vic th dyng 
dat cüa các chü th dyng dat lien kê và cO bin pháp hoàn thO rnt bang, trOng cay 
xanh báo v môi tru'àng, có bin pháp chOng sgt l6, xOi 16'. DOi vài phán dat giao 
thông 'du'&ng chInh cia dr an) là dzt&ng dIthg chung di lgi trong khu vyc, cong 
ty khOng dtr'c rào c/ian, ngán can ngu'ài dan di igi. DOi vO'i din tIch dat thuê dé 
phyc vy thi cong cOng trInh ('cho thuê dat tgm thai), sau khi xáy drng hoàn thành 
dwa vao sz' dyng, các C'Ong ty 4p thz tyc bàn giao igi cho dja phzro'ng quán lj ". 

2. V I trInh thrc hin: 
UBND tinh dà chi dao  S& Tài nguyen và MOi tru&ng cO Van ban s 

3211/STNMT-QLDD ngày 23 tháng 9 nAm 2021, theo do yêu câu các nhâ dâu 
tu din gió thiic hin: DOi vâi các hang rniic phii trçi cüa dir an (bài tp két vt 
t, thjet bj; dithng tarn  phiic vii thi công,... và các hang miic cong trinh phi trq 
khác), dà dirçic UBND tinh cho thué dat có thai han tam thai (den khi hoàn 
thành dij an). Khi hêt thai han  sir diing dat, dê nghj các chO dâu tu l.p ho so trâ 
lai dat, gui Sâ Tài nguyen và MOi tnrang dé trInh UBND tinh thu hôi dat, giao 
lai dja phi.rong quàn l theo quy djnh. 

Tiêp do, ngày 29/11/2021, Sâ Tài nguyen và Môi tn.rang có Van bàn so 
4066/STNMT-QLDD,yêu câu các nhà dâu tu din gió khân tnrong 1phO so trã 
lai dat (thu hôi dat) dôi vai phãn dat dã duçc UBND tinh cho thuê dat có th&i 
han tam thai, ma den nay dã hét han  sudiing và phân din tIch dat giao thông 
hin trang dang su ding lôi di chung dé bàn giao 1a  cho dja phixong quãn l 
theo quy djnh. Thai han  hoàn thành trtthc ngày 31/12/2021. 

Hin nay, UBND tinh dang giao S Tài nguyen Va MOi tnthng don dc 
các Cong ty np ho so dê trInh UBND tinh xern xét, quyêt djnh thu hOi theo quy 
djnh. 
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3. V phirong an sir dyng dt sau khi thu hill: 
- Di vi phn dt näng hxçing (Bãi d cánh, bâi t.p kt 4t lieu,...), sau 

khi các dir an hoàn thành, các Cong ty phâi hoàn thô mt bang và bàn giao cho 
UBND các xã, thj trân quãn l. UBND tinh sê giao UBND huyn Hi.ràng Hóa 
chi dao  UBND cac xA, thj trân rà soát, dê xuât, dua dat vào quãn 1, sü diing. 
Trong do tru tiên bo trI dat: cac cong trinh cOng cong phiic vi nhu câu chung cüa 
nhan dan, cong  dông; giao dat cho các h gia dInh, cá nhân thiêu dat san xuât; 
trông cay xanh.... Qua trInh thrc hin phài dim vào quy hoach sir diing dat, kê 
hotch si:r diing dat va d.rçic cong khai minh bach,  dông thai phái dam bão an 
toàn cho các cong trInh din gió và ngthi dan trong khu virc. 

- DM vOi phn dt giao thông: 
+ Doi vái dá't giao thông là các tht&ng giao thông n& các tuabin, tht&ng 

n5i bó cña dy an, truàc day dâ cho các Cong ty thuê dat: 
Se tip tic cho các Cong ty quàn 1, duy tu d si:r diing v.n hành trong qua 

trmnh hoat dng. Nhixng yeu câu các Cong ty phãi có trách nhim xây dirng, bâo 
v, gia cô tránh sat  Ri, bão trI bão duàng xuyên suôt thyi gian thirc hin dir an. 

Dilng thii, giao các dja phuorng kim tra, don dc yéu cu các Cong ty thi 
cong phài dam báo các tiêu chuãn, k' thu.t quy ctjnh. Qua trInh si:r diing các tuyên 
dung là giao thông sr dung lam dirng di lai  chung trong khu vrc, Cong ty 
không duçic rào chàri, ngãn can ngithi dan di iai  (Ni dung nay trong các Quyêt 
djnh cho thuê dat dã quy djnh). 

+ Dó'i vó'i dt giao thông ma tru'&c day là dithng hinhthdâ Co và các 
doanh nghip dâu tw náng cap ma rang, trong dO cO mt phán dat taluy dtr&ng 
(dä cho các COng ty thuê dat tgm th&i,): 

Sau khi hoàn thành vic xây drng dir an, UBND tinh yêu cAu các Cong ty 
hoàn thô mt bang, trOng cay xanh bão v môi tnthng, gia cO các diem CO nguy cci 
sat Ri và 1p ho so bàn giao iai  dat, cOng trInh cho dja phucing quãn 1; Báo trI, 
bão duO'ng thiiO'ng xuyên trong qua trinh vn hânh dir an.!. 



Phy lyc 

rnIccIV!4p du.tir1ai , vn ding v6n ODA, vn vay uu dAi ntróc ngoAi cüa tinh Quãng Trj 

I . j( ('Kern ikeo Vair.ban;s )'13/UBND-TH ngày  o6  iháng 12 nãrn 2021 cua 1/fIND tin!:) 

J
:;)J 0cm v/: Trüu £1(.ng 

TI' Danh myc 
Nhà t.ui 

ChO trirorng/ Quyt djnh du ttr 

Tinh hinh chun bj dir an 

.  * Trong dé: 

s dnh quyt Tng s (tat Vn di 6ng V6n nu*c ngoài 

cà các nguon 
von) 

Tong NSTW NSDP Tong 
. 

Von vay Ii 

.. 
Viçntrq 

khong 
hoàn Ii 

Von nithc 
. 

ngoài cap 
hat 

NSTW 

I 

2 

4 

6 

7 

II 

III 

TONG SO 13.416.944 1.145.898 583.966 561.932 8.106.417 2.364.316 320.410 5.421.690 
- 

CIc dty in dang vn ding, chira thrçrc phê duyt CTDT 
- - - 

Ddphê duy1 dixuAt drdn và dangI1p chs Irwong du tw 
trInhphêduyi 

AFD 

WB 

WB  

Duc 

ADB 

WB 

Nht 
Ba 

Dl duvc TTg CP phé duyt dê xut di,r an. Dang trinh 
CTDT. Vn d61 üng NSDP do IJBND TP Dông I-là b6 tn 
theo d xuAt cUa ChO dAu tu 

Drán Phat triendo thi yen bien mien Trung huang tat tang 
trucmg xanh và tmg phô bien dot khi hu thanh pho Dong Ha 

10751T1'g- 
QHQT ngày 

11/8/2021 
1.149.230 192.230 134.560 57.670 957.000 367.948 37.130 551.922 

Drdn dang trin!: Thu twó'ng Ch(nhphu dIxuãt dtrán 

Dl trinh d xut di,r an 

Dl trinh d xut drán 

Dl tnnh d xuÀt drán 

Dang rà soãt d xuát di,r an theo T& trinh s 1239/TTr- 
BQLDA ngày 22/10/2021 c0a BQLDA DTXD CCT 
NN&PTNT 

. 
DangàsoathucautheodnghcuaTongcycDu&ngb 

4198/LJBND.TH ngày 10/9/202 I gui Ban D6i ngoai Trung 
uang Dàng, vAn bàn so 4199/UBND-TH ngiy 10/9/2021 
gri Dai  squán Nht Bàn ti Vit Nam. Ca ché tài chinh 
dang d xuÀt áp ding theo ND 79/2021/ND-CP (t I vay 
Iai là 30% t6ng v6n vay nuâc ngoài) 

Di,r an Phát trin bn vOng chui già tn nông nghip 809.375 121.406 121.406 687.969 275.188 412.781 

Dr an Nuàc such và v sinh nông thôn bn vtThg vã ung phô 
vai bien dot khi hau  tinh Quang Iii 

8I7IIJBND.NN 
ngay 10/3/2021 

427.000 49.000 49.000 378.000 151.200 226.800 

Dt,r an Quan ly rung bnv€rng và thOc dÀy chLrng chi rung 
1877/UBND.TN 

104.813 6.671 6.671 98.142 26.412 10.100 61.629 

- . ... 
Dr an Khoi phc, nang cap ca sâ h tang thict yeu bi tan pha 
bôi thien tat thich wig vot BDKH 

1239/TTr. 
BQLDA ngày 

22/10/2021 
1.440.000 279.000 279.000 1.161.000 348.300 8 12.700 

8794/TCDBVN- 
CQLXDBngày 563.816 22.59 I 22.591 391.226 117.368 273.858 Drán LRAMP, giai don 2 

Du,r an Dismgb cao t6c Cam 14-Lao  Bào, tinh Quang Iii 

4198/UBND-TH 
a 10/9/2021 

4199/UBND , 
n a 10/9/2021 g ' 

7.938.000 376.000 376.000 3.592.900 1.077.900 2.5 15.000 

Dy' in vin trq không ham lai 

KOICA 
Dr an Xiy dtmg  Trung tim bào trq xl hi-phvc hi ch(xc 
nlng cho ngu&i khuyt tt tinh Quang Tn 

KTDNnà 
07/7/202 I"  

318 710 
' 

273 180 
. 

273 180 

KOICA dl phC duyt danh muc  tài tr. Hin dang Ip 
CTDT theo yêu cAu cOa B, K hoach Va DAu tu ti vAn bàn 
s6 4371/BKFI-KTDN ngây 07/7/2021. Von d61 thig là giâ 
tn quy d6i tr vic chuAn bj sn mt bAng (45,530 t d6ng) 

Dy' in sü dyng v6n ODA theo an ch tii chInh trong nu'&c 
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DAt oAI;MO1TRiNG CUA cAc DVAN  D1N GIO (CAC DIIAN DA DUqC CHO THUE DAT) 

(Kern ih& Vsn  b'áñ Sd /UBND-TH ngay()6 /12/2021 cña UBND tinh) 

PHV LVC:  TONG HP LiNH 

TT Ten di an Chü du 
Cong sut 

(M\V) 

Diçn 
theo1 

Quyt 
djnh chü 
trinmg 
du tir 

Tror 1ó 

Quyt djnh thuC dt 
Quyt dinh chü trirong 

uau tir 

Nghj quyet 
cüa HDND 

tinh 
V thuê dt 

V mOi 
trirô'ng 

Tinh hlnh 
trin khai 

hn 
thuê dgt 
dn khi 
dr In di 
yb hot 

ding 
(tam thOl) 

tich 
thuê dt 

(ha) 

ôi 
hn 
thuê 

dt 50 
nIm 

Nhà may Huâng Tan 
Cong ty CP Din 

giô Hiràng Tan 
48 48,00 25,60 17,16 8,44 

Quyt djnh s6 1479/UBND- 
QD ngày 25/5/2020, Quyt 

dnh s 3187/QD-UBND ngIy 
09/I 1/2020 và Quyêt dnh sS 

172/QD-UBND ngày 
22/01/202 1 

Quyt djnh s6 198/QD- 
UBND ngày 24/01/2019; 
Quyt djnh s 851/QD- 
UBND ngIy 17/4/2019; 

Nghj Quyt 
04/2019/NQ- 
HDND ngày 

20/712019 

BA hoàn thin 
h so thuê dAt 

BTM theo 
Quyt dnh s6 

2636/QB-
UBND ngày 
01/10/2019 

BA co bàn hoàn 
thành 

2 
Nhã may din gió Tan 

Linh 
Cong ty CP Din 

gió Tan Linh 
48 48,00 2 1,33 14,61 6,72 

QD sA 1481/QD-UBND ngày 
25/5/2020 và 3352/QB-UBND 

ngày 25/11/2020 

Quyt d;nh s4S 200IQD- 
UBND ngày 24/01/2019; 
Quy& djnh sA 8501QD- 
IJBND ngày 17/4/2019; 

Nghj Quyt so 

04/2019/NQ- 
HDND ngày 

20/7120 19 

BA hoân thin 
h6 so thud dAt 

DIM theo 
Quy& djnh sA 

2382/QD-
UBND ngày 

10/9/20 19 

BA co bàn hoIn 
thInh 

Nba may diçn gió 
Huang Phàng 3 

Cong ty TNHH 
Din giO Huàng 

Phüng 
30,00 17,54 15,85 7,21 8,64 

Quyt d;nh s 2193/QD. 
UBND ngày 07/8/2020; 
4240/QD-UBND ngãy 

30/1212020và 1625/QB- 
UBND ngày 30/0612021 

Quyet djnh sA 332/QB- 
UBND ngày 18/02/2019; 
Quyt dnh s6 162 IIQD- 
UBNDngày27/6/2019 

Ngh Quyt sA 
04/2019/NQ- 
HDND ngby 

20/7/2019 

BA hoàn thin 
hA so thué dAt 

Kê hoach bão 
v mOi tru&ng 

theo GiAy 
chrng nhn sA 

2005/GXN- 
SINMI ngày 

cicnnig 

COn 01 tua bin 
và h thAng 
duäng dày 

Nhà may din giO 
Hixang PhUng 2 

Cong ty TNHH 
Din gió Htrâng 

Phüng 
20,00 14,54 14,32 6,78 7,54 

/UyeL UJUII SO iYOU/,/E/ 

UBND ngày 3 1/12/2020; 
1625/QB-UBND ngby 

30/06/2021 Va Quyt djnh sO 
2313/QD-UBND ngày 

,I 

Quyt dlnh sA 342/QB- 
UBND ngày 19/02/2016; 
Quyt djnh sO 2939/QD- 
UBND ngày 17/12/2018 

Nghj Quyt
' 

04/2019/NQ- 
HBND ngày 

2017/2019 

BA hoàn thin 
hO so thué d 

DIM theo 
Quy& djnh sO 

1417/QD- 
UBND ngiy 

10/6/2019 

COn 01 tua bin 
và h thOng 
dir&ng day 

Nhà may din giO 
Gelex 

Cong ty CO phAn 
NAng hrcing Gelex 

Quang TrI 

30 14,75 13,95 7,20 6,75 
Quyt dlnh  sO 770/QD-UBND 

ngày 07/4/2021 

Quy& djnh sO 33l/QB- 
UBND ngày 18/2/2019; 
Quy& djnh sO 465/QD- 
UBND ngày 19/02/2020 

Nghi Quyt sO 
35/20201NQ- 
HBND ngAy 

23/7/2020 

BA hoIn thin 
hO so thuê dAt 

K hoach bbo 
V mOi tnl&ng 

04/GXN- 
UBND ngày 

14/4/2020 

BA co bàn hoàn 
thInh 

6 
Nhà may din giO 

Gelex 2 

Cong ty CO phAn 
Nang hrcmg Gelex 

Quang Tn 
30 16,07 15,85 7,78 8,07 

Quyt djnh sO 5 I5/QB-UBND 
ngáy 09/3/2021 

Quy& djnh sO 331/QB- 
UBND ngày 18/2/2019; 
Quy& dnh sO 465/QB- 
UBND ngày 19/02/2020 

Nghj Quyt sO 
35/2020/NQ- 
HBND ngày 

23/7/2020 

BA hoàn thin 
hA so thuC dOt 

K hoach bão 
môi truông 

o 02/GXN- 
UBND ngày 
12/3/2020. 

BA co ban hobn 
thành 



Nhà may din gió 
Gelex 3 

COng ty C phn 
Nang krcmg Gelex 

Quãng Trj 
30 16,45 16,33 7,88 8,45 

769/QD-UBND ngày 
07/4/2021QD và sO 1422/QD- 

UBND ngày 09/6/2021 

Quyt dnh so 33 1/QD- 
UBND ngày 18/2/2019 

Nghj Quy& s 
35/2020/NQ- 
HDND ngày 

23/7/2020 

Da hoàn thin 
hO so thuê dt 

K& hooch bào 
môi trueing 

o 03/GXN- 
UBND ngày 

14/4/2020 

DA co bàn hoàn 
thành 

8 
Nhà may diefl gió 

Phong Lieu 

Cong ty C phân 
din gioPhong 

Licu 
48 25,71 16,04 16.04 0,00 

Quyêt dnh so 719/QD-UBND 
ngày 29/3/2021; Quyt d;nh sO 

1865/QD-UBND ngày 
19/7/2021 Quyt djnh sO 
2769/QD-IJBND ngày 

27/9/2021 

Quyt djnh sO 2529/QD- 
UBND ngày 20/9/2019 và 
Quyét djnh sO 2289/QD- 
UBND ngày 27/8/2021 

Nghi Quyt sO 
16/NQ-HDND  
ngày 21/4/2020 

DA hoàn thin 
hO so thuë tiOt 

DIM theo 
Quyt dnh sO 

1045/QD- 
UBND ngày 

2 1/4/2020 

Dä co bàn hoàn 
thành 

Nhà may din gió 
Lien Lp 

Cong ty CP Din 
giO Lien Lp 

48 48,00 3 1,25 31,25 0,00 

Quyt dinh sO 457/QD-UBND 
ngày 25/02/2021 và Quyt 

djnh sO 2558/QD-UBND ngày 
22/9/2021 

Quyt djnh sO 199/QD- 
UBND ngày 24/01/20 19; 
Quy& djnh sO 852/QD- 
UBND ngày 17/4/2019; 

Van bàn sO 
631HDND- 
KTNS ngày 
15/3/20 19 

DA hoàn thién 
hO so thué dt 

K hoach bào 
v môi trueing 
SO theo GiOy 

XáC nhn 
2690/GXN-

STNMT ngày 
23/8/20 19 

Dâ co bàn hoàn 
thành 

10 
Nhà may din gio 

Phong Huy 

Cong ty Ct phAn 
Din giô Phong 

Huy 
48 25,53 16,32 16,32 0,00 

Quy& djnh sO 50/QD-UBND 
ngày 12/01/2021 

Quy& dnh sO 2530/QD-
UBND ngày 20/9/20 19 

Ngh Quyt sO 
16/NQ-I-IDND 
ngày 2 1/4/2020 

Dà hoàn thin 
hOsothuêdOt  

DIM theo 
Quyt djnh sO 

10I7/QD- 
UBND ngày 

17/4/2020 

Dã Co bàn hoàn 
thành 

Nhà may din gio 
Phong Nguyen 

Cong ty CO phn 
Din giO Phong 

Nguyen 
48 25,66 16,41 16,41 0.00 Quyêt d;nh sO 51/QD-UBND 

ngày I2/01/202 I 
Quy& djnh sO 253 1/QD-
UBND ngày 20/9/2019 

Nghj Quyt sO 
16/NQ-I-JDND 
ngày 2 1/4/2020 

Dâ hoàn thin 
hOso thuê dt 

DTM theo 
Quy& djnh sO 

1016/QD- 
UBND ngày 

17/4/2020 

Dâ co bàn hoàn 
thành 

12 
Nhã may din gio 

1-hieing Linh 

Cong ty Co phAn 
Din gió Huang 

Linh , 
30 15,11 14,36 6,55 7,81 

Quy& dinh so 1976/QD- 
UBND ngay 30/7/2021 vã 
Quyt djnh sO 2428/QD- 
UBND ngày 09/9/2021 

Quyt djnh sO: 3395/QD- 
UBND ngày 27/11/2020 

Nghj Quyt sO 
108/NQ- 

HDND ngãy 
09/12/2020 

DA hoàn thin 
hO so thuê dOt 

Ké hoaCh bào 
v môi trueing 
Theo GXN sO 

16/GXN- 
UBND ngày 
I 1/I2/2020 

DA CO bàn hoàn 
thành 

13 
Nha may din gio 

Huang Linh 8 

Cong ty CO phn 
Din giO Hueing 

Linh 8 
25,2 16,03 13,97 5,17 8,80 

. 
Quyet djnh so 1626/QD- 
UBND ngày 30/6/202 1 

Quyt dnh sO: 3396/QD- 
UBND ngày 27/11/2020 

Nghi Quyt sO 
I08/NQ- 

HDND ngãy 
09/12/2020 

DA hoàn thin 
hO so thuê dt 

K hoach  bào 
v môi trueing 
Theo GXN sO 

17/GXN- 
UBND ngày 
11/12/2020 

Da co bàn hoàn 
thành 

14 
Nba may din giO 

AMACCAO-Quáng 
Trj 1 

Cong ty CP din 
giO Khe Sanh 

50 22,10 18,33 14,16 4,17 

Quy& dlnh  so 183 1/QD- 
UBND ngay 15/7/2021 va 
Quy& djnh sO 2581/QD- 
UBND ngày 23/9/2021 

Quyt dnh sO: 3428/QD- 
UBND ngày 01/12/2020 

Ng1; Quy& sO 
I08/NQ- 

HDND ngày 
09/12/2020 

DA co bàn 
hoàn thin hO 

thue dOt 

Ké hoach bào 
v môi trueing 

GXN sO 
03/GXN- 

UBND ngày 
03/02/2021 

Dã co bàn hoàn 
thành 



15 
Nhà may din giO 

Hoang Hãi 

Cong ty TNHH 
MTV DAu tu Nang 

hicmg Hoang Hài 
50 32,50 29,22 16,74 12,48 

Quyt dnh s6 1839/QD. 
UBND ngày 1617/2022 

Quyt djnh s: 3397/QD- 
UBND ngày 27/1 112020 

Nghj Quyt s 
108/NQ- 

HOND ngày 
09/12/2021 

DA thuê dt 
cãc hang mvc 
chinh; con lal 
các hang mvc 

dtr&ng dày 
220kv, 35kv 

K hoach bão 
v mOi tru&ng 

GXN s6 
05/GXN- 

UBND ngày 
04/3/2021 

Dã ca bàn hoàn 
thành 

16 
Nba may din giO Tãi 

Tam 
Cong ty 1'NHH 

Tài Tam 
50 32,50 26,07 11,55 14,52 

Quy& djnh s 1840/QD- 
UBND ngày 16/7/2021 và 
Quy& dinh si 2536/QD- 
UBND ngày 21/9/2021 

Quy& d!nh s: 33991QD- 
UBND ngày 27/11/2020 

Nghj Quyt s 
108/NQ- 

HDND ngãy 
09/12/2022 

DA thus dat 
các hang muc 
chinh; cOn lai 
các hang muc 

duäng dày 
22(1kv Sv 

Kè hoach bào 
v môi tru&ng 

GXN s& 
18/GXN- 

UBND ngày 
79/12/7(17(1 

DA ca bàn hoàn 
thành 

17 
Nba may din giO Tan 

Hqp 
COng ty CP Thãnh 

An 
38 24,00 18,59 4,81 13,78 

Quyt djnh s6 2168/QD- 
UBND ngày 18/81202 1 

Quyt djnh s6 3588/QD- 
UBND ngày 30/1112020 

Nghj Quyt s6 
12/NQHDND  
ngày 10/3/2021 

DA thuê dat 
các hang muc 
chinh; cOn Iai 
các hang muc 

dtrmg dày 
220kv, 35kv 

DTM theo 
Quy& djnh s6: 
36/QD-UBND 

ngày 
11/0112021 

ChLra lAp các 
tuabin, tr din 

dochixacó 

18 
Nhà may din giO 

Huàng Linh 3 
Cong ty CP TCT 

Tan Hoàn CAu 
30 8,01 44.140 44.140 

Quyt dinh sS 2833/QD- 
UBND ngày 01/10/2021 

Quyt djnh s 781/QD- 
UBND ngày 09/4/2019 

Nghi Quyt 
35/2020/NQ- 
HDND ngày 

23/7/2020 

Sâ Tài nguyen 
vã MOi truäng 
dätrInhhsa 
thuê dt tai Ta 

trinh s6 

Giy xác nhn 
s s6 09/GXN- 
UBND ngày 

04/8/2020 

DA 1p dt mt 
s6 mOng tri 

19 
Nhà may din giO 

HuângLinh4 
Cong ty CP din 
giO HuangLinh4 

30 8,00 18.146 18.146 
Quyt dinh so 2832/QD- 
UBNDngày01/10/202I 

Quyt djnh sO 3418/QD. 
UBNDngày 10/12/2019 

Ngh Quyt s8 
35/20201NQ- 
HDNDngáy 

231712020 

Sci Tài nguyen 
va Moi truäng 
da trinh hO sci 
thuédtiTä  

trinh sO 

Giy xác nhn 
sO sO 07/GXN- 
UBNDngày 
23/7/2020 

Dã Ip dt mOt 
sOmOngtru 

20 Huàng Hip I 
Cong ty Co phAn 
Din gió Huàng 

Hip I 
30 18,5 56649 56649 

Quyêt djnh so 2980/QD- 
UBND ngày 12/10/2021 

Quyet dinh so 1250/QD-
UBND ngày 08/6/2018 

Nghi Quyt sO 
95/NQ-HDND 
ngày 16/7/2021 

ChtraIph6sci 
thue dAt 

DTM theo 
Quy& dnh s& 

585/QD- 
UBND ngày 

19/3/2019 

Dang trên khai 
xáy dLmg 

(UBND tinh có 
van bàn tam 

dimg) 

Tong cçng 116,17 
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