
QUOC nO! KHOA XV 
DOAN DiJ BIEU QUOC HQI 

TINH HA GIANG 

S& Jo /DDBQH-VP 
V/v GCri thông báo két qua trã Iôi 

kiên nghi cüa cCr tn sau KS' hQp thCr 3, 
Quoc hôi khóa XV 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Ha Giang, ngày 29 tháng 9 nám 2022 

KInh gui: 
- Thithng trçrc HIDND, ThuO'ng rc UBND các huyn, Thànhph 
- US'  ban Mt trn To quôc Thj trân Côc Pài, huyn XIn Man. 

Sau K5' hçp thu 3, Qu& hi khóa XV, Doàn dai  biu Quc hi tinh Ha Giang 
dä tiêp xüc cir tn ti Thj trân Côc Pài, huyn XIn Man. Ti buôi tiêp xiic, cr tn kiên 
nghj: Xem xét diêu chinh "Djnh mi.rc chi phi 1p do an, nhim v1i quy hoch chung 
xây d1rng xâ ti bang so 9" Thông tu so 20/2019/TT-BXD ngày 3 1/12/2019 cCta B 
Xây dmg, huàng dan xác djnh, quân iS' chi phi quy hoch xây drng và quy hoach  do 
thj theo hixóng x h so K dôi vOi các xâ mien nüi, vüng cao (theo quy djnh cüa U5' 
ban Dan tc), vi iS' do: TInh dc thu cña các xä mien nüi v1ng cao cüa tinh Ha Giang 
là quy mô dan so thâp; din tIch tir nhiên cüa xâ lan; dja hInh phân cách manh;  giao 
thông di 'ai  khó khän". 

Doàn 4i biu Quc hi tinh Ha Giang dã tip thuS' kiên cüa cCr tn và tng hçip 
kiên nghj gui Ban Dan nguyen, US' ban Thuông vi Quôc hi. 

Ngày 15/9/2022, Doàn di biu Quc hi tinh Ha Giang nhn thrçic Van bàn s 
4088/BXD-KTXD ngày 13/9/2022 ciLia B Xây dirng "V/v trá lài kién nghj cz.c tn 
tinh Ha Giang gi Ban Dan nguyen sau K)) hQp t/'n 3, Quóc hói khóa XV'. 

Doàn di biu Quc hi khoá XV tinh Ha Giang thông báo kêt qua trà Ryi kin 
nghj ciLr tn ciLia B Xây dirng (phó to kern theo van ban nay), giLri den Thu&ng trirc 
Hi dông nhân dan, US'  ban nhân dan các huyn, Thành phô và U5' ban Mt trn To 
quôc Thj trân Côc Pài, huyn Xin Man thông báo cho cu tn dugc biêt./. 

No'i nhân: 
-Nhi.rtrên. 
- Các vi DBQH Doàn HG; 
- Thtthng trc HDND, UBND tinh; 
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- SâXaydirng; 
- LD, CV phông CTQH, CTHDND; 
-TTTT-CB, VPUBND tinh (clang tái 

trén Trang TTDTDBND); 
-. Lt.ru: VT. 

Thào Thi Lien 

SAO Y
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Thời gian ký: 20/09/2022 15:09:23 +07:00



BQ xAY D!TNG CONG HOA xA 1101 dlliJ NGIIIA VIT NAM 
Dc Jp  - Ty do  - Hnh phüc 

s&4OfBxD-KTxD Ha Nç5i, ngày 43 tháng 9 nám 2022 
V/vtrãlôi kinngI4 ciacrtri 

tinh Ha Giang giri Ban Dan 
___.guy4-8atbk5T hçp 3, Quôc hi 
IVAN PHONG DOAN DJ B1U QUOC HOt 

L A 

BE gay:..4f/B 

 'kay dirng nhn dixcic kin ngh cña c1r tn tinh Ha Giang do Ban Dan 
ban Thi.r&ng vii Quc Hi chuyn dn theo van bàn s 685/BDN 

ngày 29/7/2022 ni dung kin nghj nhu sau: 
Câus13: 
D nghj Bç Xáy dtng: Xem xét diu chinh "Djnh mic chi phi l2p  d an, 

nhim vi quy hogch chung xdy dyng Xc tgi bang so 9" Thông tw sO 20/2019/IT-
BXD ngày 3 1/12/2019 cüa Bç3 Xáy dng, hwóng dan xác djnh, quán l clii phi 
quy hoich xdy d4'ng và quy hoich dO thj theo hzthng x h so K dOi vol các xã 
mien nii, ving cao ('theo quy djnh cza Uy ban dan vi lj do: Tlnh dgc tith 
cüa các xä mien nu'! ving cao cia tinh Ha Giang là quy mô dan sO thãp, diçn 
tich t nhiên cña xd 16n, dia hInh phân cách mgnh; giao thông di Igi khó khán ". 

V vn d nay, B Xây dirng xlii trà 1&i nhu sau: 
Qua trmnh xây d1mg và ban hành Thông tu s6 20/20191T1'-BXD ngày 

31/12/2019 cüa BO Xây dmg hithng dan xác djnh, quãn 1 chi phI quy hoch 
xây dmg và quy ho.ch do thj, B Xây drng dã lay kiên rng rãi cüa các B 
ngành, dja phxang nhimg không nhn duçic kiên nghj Co ni dung ttroiig tir nhtr 
kiên ngh cüa cir tn tinh Ha Giang. B Xây dirng xin ghi nhmn kin kien nghj 
cüa cr tn tinh Ha Giang d nghiên ct'ru trong qua trinh theo döi tác dng thrc 
tiên cüa Thông tu so 20/2019/'TT-BXD và xem xét sCra dôi phü hqp trong qua 
trmnh hoàn thin h thông van ban quy phm pháp lust ciia ngãnh trong th&i gian tOi. 

Trên day là trâ 1i cüa B Xây dimg v kin ngh cüa cr tn tinh Ha 
Giang. B Xây drng chân thânh cam on sr quan tam cüa cir tn và Doãn di 
biêu Quoc hitinh Ha Giang doi vâi ngãnh Xây dimg trong th&i gian qu,và 
mong muon tiêp t11c nhn thrcic nhiêu kiên dóng gop trong thèi gian t&i.I. 

BQ TRU'ONG 

Kinh gCri: Doân dai  biu Quc Hi tinh Ha Giang 

Ncinh2n: 
- Nhu trn; 
- Uy ban Thu&ng vi%1 Quc hOi; 
- Ban Dan nguya; 
- DCT UBTWMITQVN; 
- Tng thu k Quóc hi; 
- Chà nhim Van phông Chinh phü; 
- TF.HDND, UBND tinh Ha Giang; 
- Liru: VT,KTXD(H). 

Nguyn Thanh Nghj 
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