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HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Ttr do - HnIi phuic
TINH HA GIANG
S: 93 /NQ-HDND

Ha Giang, ngày 11 tháng 3 nàm 2021

NGH QUYET
Phê duyt chü trtro'ng chuyên mitc dIch sir diing rtrng d thtrc hin dir an:
Khu lien hqp the thao và van hóa tinh Ha Giang (Giai don I)
HQI BONG NHAN DAN T!NH HA GIANG
iuiOA XVII- KY HQP THU 17
Can c& Lut t ch&c chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Lut si'ra dói, bó sung mt so diéu cia Lut tO ch&c ChInh phü và Lut tO chi,'c
chInh quyên dja phuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can th Lugt Lam nghip ngày 15 tháng 1] nám 2017;
Can thNghj djnh sO' 156/2018/ND-CP ngày 16 tháng 11 näm 2018 quy a'jnh
chi tiêt thi hành mt so diêu cz'ia Lut Lam nghip;
Can c& Nghj djnh sO' 83/2020/ND-C'P ngày 15 tháng 7 nám 2020 cia 2hInh
phi ye viçc Sita dOi, bO sung mt sO diêu cüa Nghj djnh 156/2018/ND-GP ngày 16
tháng 11 nám 2018 cfia C'hInh phz. quy djnh chi tiét rnt sO diêu cia Lugt Lam nghip;
Can c Quyé't djnh SO' ]578/QD-7Tg ngày 13 thán.g 10 nám 2020 cüa Thi two'ng
ChInhphzphê duyçt Quy hogch chung dO thj Ha Giang, tinh Ha Giang den näm 2035,
Can ct Nghj quyêt sO' 46/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 nám 2018 cia HDND
tinh Ha Giang ye viçc phê duyt chi trvrong dáu tu dir an khu lien hQp the thao Va
van hda tinh Ha Giang (Giai doin I,);
Xét T& trInh sO' 14/TTr-UBND ngàyOl tháng 03 nám 2021 cia UBND tinh
ye vic dé nghj phê duyçt chi truv'ng chuyên dOi rIcng cOng trinh: Khu lien hcip the
thao và van hóa tinh Ha Giang ('giai don I,); Báo cáo thámtra sO 08/BC-KTNS
ngày 10 tháng 3 nám 2021 cza Ban Kinh tê - Ngán sách Hii dOng nhán dan tinh,
kién tháo iuán cia các Dcii biêu Hç5i dOng nhán dan tinh tgi K hQp.
QEJYET NGHT:
Diêu 1. Phê duyt chü trucing chuyên miic ctIch s1r dçing rrng sang miic dIch
khác dê thirc hin dr an khu lien hcip the thao và van hóa tinh Ha Giang (Giai don
I), Cu the nhu sau:
1. Din tIch r'img chuyn dM là 6,69ha d.t ri'.'rng san xut.
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2. Vj trI khu rrng: Thuc lô 3, lô 5 khoânh 1; lô 2, lô 4 khoành 4, tiu khu
126A xã Phung D và lô 1 khoãnh 12 tiêu khu 13 1A phuông Quang Trung, thành
phô Ha Giang, tinh Ha Giang.
3. Loti rung: Riimg san xuât
4. Ngun gc hmnh thành rmg: Rirng trng
5. Diêu kin 1p dja: Nüi dat
6. Loài cay trng: Keo, Wi
Diu 2. T chirc thuc hin
a) Giao Uy ban nhân tinh t chi'rc trin khai thrc hin Ngh quyt theo dung
quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
b) Giao Thu&ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan
tinh và các di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghi. quyêt nay.
Nghi, quy& nay dã ducic Hi ding nhân dan tinh khóa XVII, K' h9p thir 17
thông qua và có hiu lirc k ti'x ngày 11 tháng 3 näm 2021./.

Ncinhin:

- Uy ban Thithng v Quôc hi;
- Van phOng Quôc hi, Van phông ChInh phi'i;
- Ban cong tác dai biOu - UBTVQH;
- Bô Tài nguyen và Môi trurng;
- Bô NOng nghip và PTNT;
- TI'r: Tinh Oy, HDND, UBND, UBMUQ tinh;
- Dai biu HDND tinh khóa XVII;
- Sâ Nông nghip và PTNT;
- S& Tài nguyen va Môi trurng;
- TTr. HDND, UBND cac huyn, thành pho;
- Báo I-là Giang, Dài PT-TH tinh;
- Cng TTDT, Trung tam CB-TH tinh;
- Li.ru: VT, HDND (1b).
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