
HQI BONG NHAN DAN 
TINILI HA GIANG 

CONG HOA xA HOT dHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: Od /NQ-HDND Ha Giang,ngày lltháng3 nàm 2021 

NGHI QUYET 
Thông qua Danh m11c các cong trnh, di an thu hi dat; chuyên miic dIch sfr 

ditng dat (bô sung) näm 2021 trên da bàn tinh Ha Giang 

HOT BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVII - K' HQP Tlllf 17 

Cán th Lut T chj'c chInh quyn dja phu'crng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Lut tha d'ó'i, b sung mt SI diu ciia Luçt tl chic Chinh phi và Lut tl chic 

chInh quyn djaphwong ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can thLut da't ä'ai ngày 29tháng 11 nám 2013; Lut, sza dli, bl sung mt 
so diêu cia 37 Lugt có lien quan den quy hogch; 

Can cii' Nghj djnh sl 43/2014/ND-CP ngày 03 tháng 12 nàm 2014 cia 
ChInh phi quy djnh chi tiê't thi hành m5t so' diê'u cia Lut Dá't dai; Nghj djnh sO' 
148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 nàrn 2020 cia CiiInh phü sz-a dli, bo' sung rnt 

so' nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Luat  Dá't dai; 

Can c nghj quylt sO' 38/NQ-CP ngày 09 tháng 5 nàm 2018 cza C'hInh phz 
v diu chInh Quy hogch sv'c ding ddt dIn nám 2020 và ice' hogch th dung da't 19) 

cuO'i (2016-2 020) cza tinh Ha Giang, 

Xét Ta trInh so' 15/i Tr-UBND ngày 08 tháng 3 nãm 2021 cia UBND tinh 
HàGiang ye Danh myc d an thu hOi dat và chuyên myc dIch si'r dyng dat dê phát 
triên kinh tê xã hi7i vi lcii Ich quOc gia, lcri Ich cOng cong (bO sung,) náin 2021 trén 
dja bàn tinh Ha Giang và Baa cáo thám tra SO 08/B C-KTNS ngày 10 tháng 3 nám 
2021 cüa Ban Kinh tê - Ngán sách HçSi dOng nhfln tinh, kiên tháo luán cza các 
Dçii biêuHDNDtgil9)hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua Danh mic các dir an thu hôi dat và chuyn miic dIch sü 

ding dt (b sung) nàm 2021 trên dja bàn tinh Ha Giang, c th nhr sau: 

1. Danh mic các cong trInh, dir an thu hi d.t d phát trin kinh t - xà hi vi 

lçii ich quc gia, vi lcii Ich cong cong gm 05 dir an; trong do: 



cii TICTI 

Thào Hing Son 

2 

- Tng din tIch thu hi: 13,14 ha; 

- Tng kinh phi bi thu&ig: 27.9 11 triu dng. 

('Clii tjlt tgi Phy lye 01 kern theo Nghj quylt nay). 

2. Danh miic các cong trInh, dr an chuyn mi1c dIch sü diing dt d phát 
triên kinh tê - xä hi vi igi Ich quôc gia, VI igi Ich cong cong; gôm 04 dr an; 

trong do din tIch dat trông lüa: 0,63 ha; dat r'rng phOng h: 0,13 ha. 

(Clii tiet tgi Phy lye 02 kern theo Nghj quyê't nay). 

Diêu 2. Hi dng nhân dan tinh giao Uy ban nhân dan tinh th chüc thçrc hin 

Nghi. quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
Nghj quyêt nay dã ducic Hi dàng nhân dan tinh Ha Giang Khóa XVII, K 

h9p thr 17 thông qua và Co hiu li,rc k tr ngày 11 tháng 3 nàm 2021.!. 

NoinIztn: 
- Uy ban Thung vi Quoc hi; 
- Van phOng Quôc hOi; Van phOng chInh phü; 
- Ban cOng tác Di biêu -UBTVQH; 
- B Tài nguyen va Môi tnr?mg; 
- ThtrOng trrc: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Dai biOu I-IDND tinh khóa XVII; 
- Các SO, ban, ngành, tO cht'rc chInh trj -xä 1ii cap tinh; 

- HDND, UBND huyn, thành phô; 
- Báo Ha Giang; Dài PYFH tinh; 
- Cong TTDT tinh; TT. cong báo Tin hçc tinh; 
- Liru VT, HDND (lb). 



Danh miic các cong trInh, dy an thu hi dt d ph 

(Ban hành kèin theo Nghj quyAt sc: 

\ 01 
hi vi lqi Ich quc gia, icr1 Ich cong cong (bô sung) nãm 2021 

Ha Giang 
tháng 3 nàrn 2021 cza Hçi dng nhân dan tin/i Ha Giang,) 

Ngun vn -'a ra các 1oii t1t 

So 
TT 

Ten d an, cong trInh 
Dia Iim thu 

Tng din 
tich thu hii 

(ha) 

Din ticli 
dt trng 

Iüa 
(ha) 

tIiIt 
rung 
dc 
dng 

Dién tIch 
dt rung 
PH (ha) 

Diên tich 
dAt khác 

(ha) 

Tong 
kinh phi 
(diy kin) 
bi thuông 

(triu 
dng) 

Tinh 
(triêu 
dng) 

iiuyn 
(triêu 
dng) 

Nguôn 
vn khác 

(triu 
dng) 

Ghi thu 

(rn2) 

ToàiztInh 13,14 0,63 - 0,13 12,39 27.911 2.200 - 25.711 

TP. HA GIANG 7,50 - - - 7,50 20.000 - - 20.000 

Dir an cãi to nâng C&p QL2 

x Phwing 
Thin-TP 
Ha Giang 

5,40 5,40 15.000 15.000 
Dir an di 
qua 2 

don tuyn Km284±600 - 
Km285+995 xäDaoD(rc-. 

huynVj 
Xuyên 

2,10 2,10 5.000 5.000 
nuycn 

VII H. VI XUYEN 5,56 0,62 - 0,13 4,81 7.550 2.200 - 5.350 

1 

Chuccng trinh phát trin các do 
thi loai II (cac do thi xanh) 
Dirrng vành dai phia nam 
doan n&m trén dia bàn thôn 

xäi Phi.i Linh 4,90 0,60 4,30 5.000 5 000,0 

Lap 1, xä FhÜ Linh 
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Oja diem thu 
hot dat 

Chia ra các loal dtt Ngun vii 
long 

kinh phi 
(dir kien) 
bi thu'Ong 

(triêu 
ding) 

Tinh 
(triu 
ding) 

IIuyn 
(triti 
ding) 

Nguôn 
von khac 

(triu 
dng) 

Tng din 
tich thu hi 

(ha) 

Din tIch 
dt tr6ng 

lila 
(ha) 

Din 
tIch dAt 

rung 
dc 
dtng 
(m2) 

Din tIch 
dAt rung 
PH (ha) 

Din tich 
dAt khác 

(ha) 

x Quãng 
Ngân 

0,07 0,02 0,05 350 350,0 

xãThanh 
Th6y 

0,59 0,13 0,47 2.200 2.200,0 

0,08 0,01 0,07 361 361 

xtTân Bc 0,0 $ 0,01 0,07 361 361 

2 

x 

CAp din nông thôn tir hxài 
din qu6c gia tinh F1à Giang 
giai dotn 2018-2020 - EU cho 
các thôn Nm An, Lang Vüi, 
Ban Khoét xã Thng Son 

Cap din nông thôn tr krOi 
din quc gia tinh H Giang 
giai doçin 2018-2020 - EU cho 
các thOn N.m Ngoa và Li'ing 
Cli (in cila x Tan Nani và các 
thôn Hôa BInh, Xuân Chiu, 
Tây San và Cao San cUa xã 
Tiên Nguyen 

Di an: Câu sé, 2 qua song Lô 
(km3 11+420) QL2 xä Thanh 

ThOy 

Ten du an, cong trInh 

II. QUANG B1NH 
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Ghi chü So 
Ti 

•1' 



B 

Danh misc các cong trmnh, di! an chuyên miic dIch sfr di 
(b sung) nàm 20 

(Ban hành kern theo Nghj quyet s: 04 /NQ-HDND 

1 Diu 58 Lut Dt dai ct tulle hin du' an du tu' 

Ii Ha Giang 
am 2021 cia H5i dng nhán dan tinh Ha Giang 53  

N von guon iaacioidt Ci rac Tong 

Ten dtr  an, cong trInh 
Da diem thu 

hi dt 

Tng din 
tIch thu 1ij 

(ha) 

Din tIch 
dt trong 

!üa 
(ha) 

Din 
tich dt 

rung 
dàc 

dirng 
(ha) 

DiCn tIch 
1 rfrng 
PH (ha) 

DiCn tIch 
dt khác 

(ni2) 

kinh phi 
(di,r kin) 

boi 
thông 
(triu 
dng) 

Tinli 
(triu 
dng) 

Huyn 
(triêu 
thg) 

x Nguon 
VOfl khác 

(triu 
dng) 

Ghi chñ 

Toàn tin/i 5,64 0,63 - 0,13 4,89 7.911 2.200 0 5.711 

XUYEN 5,56 0,62 - 0,13 4,81 7.550 2.200 - 5.350 
H. V! 

Chuong trInh phát trièn các do 
thj 1oi II (cac do thj xanh) 
Ducng vãnh dal phIa narn doan 
nrn trên dia bàn thôn Lp 1, xà 
Phü Linh 

xä Ph Lii1i 4,90 0,60 4,30 5.000 5000,0 

2 

Cp din nông thôn tr hrài din 
quôc gia tinh Ha Giang giai 

doan 2018-2020 - EU cho các 
thôn Nm An, Lang Vüi, Ban 
Khoët Thixqng San xä 

xä QuãngNg.n 0,07 0,02 0,05 350 350,0 

3 
Dr an: Cu so 2 qua song Lô 
(km3 11+420) QL2 x Thanh 

Thiy 
xa Thanh Thiiy 0,59 0,13 0,47 2.200 2.200,0 
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Din ticli 
dt tr1ng 

lña 
(ha) 

Tng din 
ticli thu hoi 

(ha) 

Dia diCrn thu 
hoi.aat 

0,01 0,08 xä Tan Bc 

Ten du an, cong trInh 

II. QUANG BINII 

Cp din nông thôn ti'r hiâi din 
qu6c gia tinh Ha Giang giai 
doan 2018-2020 - EU cho cáo 
thôn Ntrn Ngoa và Lung Chán 
cüa xã Tan Nam và cáo thôn 
Hôa BInh, Xuân Chiu, Tây 
Scm và Cao San cüa xä TiCn 
Nguyen  

0,08 0,01 

các lou dat Tong 
kinli phi 
(dir kin) 

boi 
tliuông 
(triu 
duing) 

guon Von N
' 

GM chii 

Cliia ra 

Tinli 
(triu 

ng) 

Huyui 
(triu 
dung) 

Nguon 
, von 
(triu 

Diên 
ticli dt 

rung 
dc 

ding 
(ha) 

Din tIch 
1t rirng 
P11 (ha) 

Din tich 
dt kliác 

(m2) 

- 0,07 361 - - 361 - 

0,07 361 361 
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