
BQ K HOiCH VA oAu TIJ' CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti!  do - Hanh phñc 

S&1l/BKHDT-TH 
V/v trá lôi kin nghj cüa cir tn gui tâi 

truàc kS'  hçp thir 11, Quoc hi khoa XIV 

Ha Ni, ngày Q 7rtháng6 nàm 2021 

X)AN if•cH T1N 
KInh gCii: Doàn di biu Quc hi tinh Lang San' 

K hoch và Du tu nhn duc cong van s 92DN ngày 06 tháng 
4tzti021 cua Ban Dan nguyen - Uy ban thumg vu Quôc hôi dê nghi tra kn 
kin nghj cüa ccr tn tinh Ltng Scm giri tói trithc kr  hçp thu 11, Quôc hi khoá 
XIV. Can cü chCrc näng, nhim vii duçic giao, B K hoch và Dâu tu trâ Ru 
kin nghj nhu sau: 

1. Ni dung kin ngh (s 01 ti van ban s 921BDN): Dê nghj thin có 

Nghj quylt vphu'o'ng an phán vi?ng giai dogn 2021- 2030 d các djaphuvng 
có cct sà xay dyng n5i dung v lien ket vüng và tIch hcrp các nt3i dung quy hogch 
vüng vào quy hogch tinh. 

Trã 1b'i: 

Ngày 04 tháng 10 näm 2020, Van phông ChInh phü dä có thông báo s 
352/TB -VPCP thông báo k& 1un cüa Thu ttn1ng Nguyn Xuân Phüc ti cuc 
hçp ThiRung trirc ChInh phü v phrnmg an phân vüng giai doin 202 1-2030 d 
thirc hin quy hotch. Theo do, d dam bâo tInh n djnh và k thira các k& qua 
phát trin kinh t - xã hi giai doan vera qua, vic t chirc trin khai l.p quy hoch 
theo Lut Quy hoach  näm 2017 trên ccu sâ 06 vUng kinh t - xà hi hin nay. 
Lang San thuc vi'lng Trung du va Min nüi phIa Bäc cüng 13 tinh: Ha Giang, 
Cao Bang, Bàc Kn, Tuyên Quang, Lao Cai, Yen Bái, Thai Nguyen, Bàc Giang, 
Phü Thp, Din Biên, Lai Châu, San La, Hôa BInh. 

•A • A . A . 2. Nçn dung kien ngh (so 02 tu van ban so 921BDN): De ngh! BQ Ke 
hogch và Dcu tu' ban hành hu'ó'ng dJn ye' cách th&c, m'c d5 tIch hQp n5i dung 

các quy hogch ngành, linh virc và quy hogch yang vao quy hogch tinh. 

Trãlôi: 

Thiuc hin nhim vi duçuc giao tai  Chi thj s 30/CT-TTg ngày 27 tháng 
7 nàm 2020 cüa Thu tuàng ChInh phü v các thim vi1, giãi pháp triên khai l.p 
dng thui các quy ho.ch thyi kS'  2021-2030, tm nhIn den nam 2050, B K 
hoach và Du tu dâ có van ban s 373/BKEDT-QLQH ngày 22 tháng 01 11am 
2021 gui Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung uang huóng 
dn v cách thüc, muc d chi tit tIch hçup quy hoach  tinh d lam ccu s& nghiên 
cim 1p quy hoach tinh thui k' 202 1-2030, tm nhIn dn nàm 2050. 
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Dng thñ, ti khoân 1 Diu 1 Nghj quy& s 751/2019/UBTVQH14 ngày 
16 tháng 8 nàm 2019 cüa Uy ban Thu?mg vii Quc hi quy djnh: "Các quy 

hotch theo quy djnh ti L4t  Quy hoich và các 1ut, pháp 1nh dã duçic süa di, 

sung mt s diu lien quan dn quy hoch có th 1p dng thñ. Quy hoch 
nào dugc lap, th,m djnh xong truâc thI duqc quyt cljnh hoc phê duyt trithc. 
Sau khi quy hoach duqc quyt djnh hoc phê duyt, nu có mâu thun thI quy 
hoach thp han phài diu chinh theo quy hotch cao han". 

Do do, d nghj tinh Lang San trong qua trInh lQp quy hoach tinh thii k 
2021-2030, t.m nhIn dn nãm 2050 cn chü dng phi hgp, cp nht thông tin, 
1.y kin cüa các b, ca quan trung uang và dja phucing có lien quan d& vth 

ni dung quy hoch tinh, báo cáo HOi  dng quy hoch quc gia xem xét, cho 

kin di vOi truOng hccp có kin khác nhau giüa các b, ca quan trung uang 
và dja phuang d dam bão ni dung quy hoach tinh phü hçp và barn sat vâi 
djnh huó'ng cüa quy hoch cp cao han. 

3. Ni dung kin ngh (s 03 tii van ban s 92IBDN): Dé nghj các b3, 

ngành trung u'ong sóin Co van ban thông tin d xuá't quan dkm chi dgo, myc 
tiêu, dnh hu'O'ng wu tiên phát trié'n và djnh hu'âng sp xê'p, phán b không gian 

các hogz' d5ng cüa ngành d cO Cu thlçip quy hogch tinh. 

Trã 1ô'i: 

Dirn c khoàn 1 muc II Chi thj s 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 nàm 2020 
cüa Thu ti.thng ChInh phü v các nhim vi, giái pháp trin khai 1p dng th?yi các 
quy hoch thii kr 2021-2030, trn nhin dn näm 2050 dã giao: "Theo nhim 
vti duçic phân cong tii Quy& djnh s 995/QD-TTg ngày 09 tháng 8 nàm 2018 
cüa Thu tirâng ChInh phñ v giao nhim v cho các b t chtrc 1p quy hoich 

ngành qu& gia thji kS'  2021-203 0, tm nhIn dn näm 2050, ca quan t chüc 1p 
quy hoch ngành quc gia có van bàn thông tin d xut quan dim chi dao,  mlic 

tieu, djnh huóng iiu tiên phát trin và djnh hu&ng stp xp, phân b không gian 
trén dja bàn qu& gia, vüng, tinh các hoat dng cüa ngành, gL'ri ca quan thithng 

trrc Hi dng quy hoach  quc gia trong qu IV näm 2020, trInh Hi ding quy 

hoach quc gia chi do các dja phuang 1p quy ho.ch vüng, tinh d bão dam xây 
dirng h thong h tang dng b, tht là ht tng giao thông, thüy lqi, các khu kinh 
t, khu cOng nghip, khu ch xut". 

Dn h& qu IV näm 2020, do cci quan thuing trirc Hi dng quy hoch 
quéc gia (B K hoich và Du tu) chua nhQn dizçc van bàn cüa các b duçic giao 
t chüc l.p quy hotch ngành quc gia thñ ki 2021-2030, ttm nhIn dn näm 
2050, B K hotch và Dtu tu dä có van bàn (van bàn s 8895IBKHDT-QLQH 
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ngày 31 tháng 12 11am 2020) kin nghj Chinh phü chi dao  các b có van bàn 
thông tin v quan dim chi dto, m1çlc tiêu, djnh huóng uu tiên phát trin và djnh 
hi.thng sp xp, phân b không gian trên dja bàn quc gia, vüng, tinh các hott 
dng cüa ngành cüa các b theo yêu cu tti dim c khoàn 1 Miic II Chi thj s 
3OICT-TTg ngày 27 tháng 7 näm 2020 cüa Thu ttthng ChInh phü, gui Ca quan 
Thu&ng trc Hi dng quy ho.ch quc gia d tng hcip báo cáo Hi dng quy 
hotch quc gia chi do các dja phuang trong vic lQp quy hotch tinh dam bào 
lien kt, ding b, thng nht giüa các loai quy hotch. 

4. Ni dung kin ngh (s 04 ti van ban s 921BDN): D nghj ha trI 

vn thi'c hin các dii' an dn dinh dan cii', u'u tiên các tinh min nii, biên gió'i. 
Di vó'i vIing biên gió'i cn dwcrc hó trçt dgic bitt v xây 4mg cci sà hg tcng và 

h frci tái djnh cii' thirc hin theo n(5i dung dir an ha trI dan d ma mang, phát 

tri&n san xuá't, tui'ng bii'ó'c dn djnh dài sang, yen tam sinh sang trên vItng dat 
biên cu'o'ng cia Td quc. 

Trã 1ô'i: 

Nhim viii n djnh di dan tr do và tái djnh Cu là mt trong nh&ng thim 
vi thuc danh m11c 13 ngành, lTnh virc si'r diing vn d,u tu Cong nguôn ngân sách 
nha nurc giai doan 2021-2025 dirçic quy djnh tai  Nghj quyt s 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 näm 2020 cUa Uy ban Thuô'ng v11 Qu& 
hi v các nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân b vn du tu cong ngun ngân 
sách nhà nthc giai don 2021-2025 và Quy& djnh s 26/2020/QD-TITg ngày 14 
tháng 9 11am 2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phil Dng thii, ti van bàn s 4191flg-

KTTH ngày 02 tháng 04 näm 2020 cüa Thu tu&ng ChInh phü, dã thông báo dir 
kin tng müc vn k hoch d.0 tu cong trung htn giai doan  2021-2025 cho tinh 
Ling San. Theo do, tinh Lang San can cü vào tng müc vn k hoach du tu 
cong trung h.n giai doan  2021-2025 duçic thông báo ti van bàn nêu trên, thrc 
hin phuang an phân b chi tit cho các danh mçic d an. Ben cnh do, d nghj 
tinh Lang San rà soát, nghiên ccru phi hçip vi các ca quan lion quan lng ghép 
các dii an phü hçp vào các chixang trInh miic tiOu quc gia giai don 2021-2025. 

5. Ni dung kin nghj (s 05 tii van ban s 92/BDN): £) nghj Bó Ka 

hogch và Dcu tu' són có hwó'ng dn trkn khai thy'c hin Ka hogch dáu tic von 
ngán sách nhà nithc näm 2021 theo quy djnh cüa Lut £ku tic công, các Nghj 
quyé't cüa Quc hç51 và cac van ban hu'óng dJn ('quy djnh tgi dk4m a, khoán 1, 

Diu 3 Quylt djnh sd 2185/QD-TTg ngày 21/12/2020 cia Thu tiró'ng chInhphu 
v vic giao kl hogch du tic van ngân sách nhà nu'ó'c nám 2021). 

Trã 1b'i: 
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Näm 2021 là nàm dc thu trin khai trong bi cânh k hoach d.0 tu cong 

trung han  giai dotn 202 1-2025 chua duçic Quêc hi thông qua, nhiu nhim vii, 

dci an chua dü diu kin b trI vn ngay du näm, phài ch Quc hi quyt djnh 

k hoach du tu cong trung han  vào tháng 07/2021. VI 4y, thirc hin nhim vi1 

dugc giao tai  Quy& djnh s 2185/QD-TTg ngày 21/12/2020, t.i HOi  nghj 

ngành k hoach và du tu t chtrc ngày 08/1/2021, B K hoach và Du tu dã 
hu&ng din, lam rö them các nguyen tic, tiôu chI, thu tir uu tiên b trI k hoach 
du tu v,n NSNN näm 2021 cho các dir an. Dng thai, B K hoach và D.0 tu 
dã có van bàn s 813/BKHDT-TH ngày 08/2/202 1 v trin khai k hoach  du 

tu vn NSNN näm 2021 và kéo dài k hotch vn NSNN näm 2020; trong do 
hithng dn các b, cci quan trung uang và dja phuong tng hcip các dir an b trI 
vein qua thai gian quy djnh nhung näm 2021 khOng bei trI dü vein NSTW theo 
teing mirc dtu tu duçic duyt, giri B K ho.ch và D.0 tu teing hçip báo cáo Thu 
tuàng ChInh phü (dn nay,. Thu tu&ng Chinh phü dà có van bàn sei 3678/VPCP-
KTTH ngày 02/6/202 1 có kin v ni dung nay). 

Trong diu hành k hoach, B K hoach  và D.0 tu dà có van sei 

2243/BKHDT-TH ngày 20/4/2021 d nghj các b, co quan trung uong báo cáo 
khO khàn, vuóng m.c trong vic giao và giài ngân k hoach du tu vein NSNN 
näm 2021. Teing hcp báo cáo tr các b, co quan trung uong và dja phuong, B 
K hoach và Du tu dã tham muu trInh ChInh phü ban hành các giâi pháp thüc 
d.y giài ngân vein thông qua Phiên hçp ChInh phü thu&ng k, báo cáo ChInh 
phU khOng thu heii v ngân sách trung uang k hoach du tu cong 11am 2021 
cüa các b, co quan trung uang và dja phuong dn nay chua phân be,, giao chi 
tit cho các diii an. Yêu cu các b, co quan trung rnmg và dja phucing chun bj 
thu tic d.0 tu d trin khai giao chi tit cho các dir an ngay sau khi Thu tu&ng 
Chmnh phü giao k hoach du tu cong trung han  giai  doan  2021-2025. 

6. Ni dung kin ngh (sei 06 tii van bàn sei 92/BDN): D nghj Bô Ké 

hogch và Dcu tu' tham mwu ChInh phü sóin ban hành các Nghj djnh quy djnh 

chi tiit thi hành Luat  Du tvc nám 2020, Luat  Doanh nghip näm 2020, Lut 

Dcu tu' theo phwong thi'c di tác cong tu' và són ban hành Thông tu', van ban 
hu'ó'ng dn thirc hin các lut trên. 

Trã 1bi: 

- EDeii vói vic ban hành Nghj djnh quy djnh chi ti& thi hành Lut Du tu 
sei 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 näm 2020: ChInh phü dä ban hành Nghj 
djnh sei 3 1/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 näm 2021 quy djnh chi tit và hu&ng 
dn thi hành mt sei diu cüa Lu.t Du tu sei 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 
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nàm 2020. B K hoch và Du tix dã ban hành Thông tu s 03/2021/TT-
BKHDT ngày 09 tháng 4 näm 2021 v quy djnh mâu van bàn, báo cáo lien 
quan dn hoit dng du tu tti Vit Nam, d.0 tu tir Vit Nam ra nrnc ngoài và 
xüc tin d.0 tis. 

- Di vói vic ban hành Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lut Du tu 
theo phuong thüc d& tác cong tu (Lust PPP) s 64120201QH14 ngày 18 tháng 

6 näm 2020: ChInh phñ dã ban hành Nghj djnh s 35/2021/ND-CP ngày 29 
tháng 3 näm 2021 quy djnh chi ti& và hu&ng dn thi hành Lut PPP, Nghj djnh 
si 28/2O21INED-CP ngày 26 tháng 3 näm 2021 quy djnh v cci ch quán l tài 
chInh dir an PPP. V Thông tu huàng dk thrc hin Lut và Nghj djnh v d.0 
tu PPP, Bi K hoch và D.0 tu dã däng tài dir thão và gcri xin kin rng räi 
tai van bàn s 1882LBKHDT-QLDT ngày 02 tháng 4 näm 2021. Hin nay, B 
K hoch và D.0 tu dang tng hçip kin gop cUa các co quan và hoàn thin 
dir thão, d%r kin ban hânh tháng 6 näm 2021. 

- Di vâi vic ban hành Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lu.t Doanh 

nghip s 5912020/QH14 ngày 17 tháng 6 näm 2020: ChInh phü dã ban hành 
02 Nghj djnh: (i) Nghi. djnh s 01/2021/ND-CP ngày 04 tháng 01 näm 2021 v 
däng k doanh nghip; (ii) Nghj djnh s 47/2021!ND-CP ngày 01 tháng 4 näm 
2021 quy djnh chi tit mt s diu cüa Lust  Doanh nghip. 

7. Ni dung kin ngh (s 07 ti van ban s 92IBDN): Di vái c4c  an 

sz' dung dat thwc hién theo Nghj djnh sd 25/2020/ND-CT ngày 28 tháng 02 
nám 2020 cia ChInhphü, trong trwàng hcrp có 01 nhà dcu tw quan tam thI thirc 

hin chuyn tiê'p theo quy djnh tçii Lut Dcu hr 2020. Tuy nhiên, Lut Dáu hr 
2020 không có quy djnh nhà dá'u tu' n5p giá trj nç5p ngán sách nhà nithc (m3) 
ánh hu'&ng dIn tlnh cong bang trong vic lya chQn dy' an th dyng dat (nhà là 
dzr an khu dO thj). D nghj Bó KI hogch và Ddu hr có van ban hu'ó'ng dcn tlwc 
hin cy thl dli vó'i tru'&ng hcip nay dl tinh có cc' th trié'n khai thy'c hin. 

Trãlôi: 

Thu tiic 1ira ch9n nhà du ttr theo hInh thüc d.0 thu trrncc ngày LuQLt D.0 
lii có hiu 1c thi hành thirc hin theo quy djnh chuyn tip tii Diu 121 Nghj 
dinh s 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 nam 2021 quy djnh chi ti& và hurng 
dn thi hành mt sé, diu cüa Luât Du tu. Theo do, tru1ng hgp có mt nhà dâu 
tu dáp mg yeu cu so b v nang 1irc, kinh nghim theo quy djnh ti dim b 
khoân 3 Diu 13 Nghj djnh s 25/2020/ND-CP ngày 28 tháng 02 näm 2020 quy 
dinh chi tit thi hành mt sê, diu cüa Luât Du thu v lira chon nhà clàu tu hoàc 
có mt nhà du tu quan tam theo quy djnh tai  dim c khoàn 1 Diu 16 Nghj djnh 
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s 2512020/ND-CP thi thirc hin thu tic tuong irng vói thu tVc  chap thun chü 

truong du ttr dng thii vi ch.p thun nba du lii theo quy djnh ti các Diu 31, 
32 và 33 cüa Nghj djnh nay (di vii dir an thuc din chip thun chü trucrng du 
tu) hoc thçrc hin thu tiic chp thutn nhà d.0 tu theo quy djnh t.i khoán 2 Diu 
30 cüa Nghj djnh nay (di vi dir an không thuc din chip thun chU truong 

dutu). 

Theo quy djnh t.i dim k khoàn 2 Diu 47 và dim b khoàn 1 Diu 61 

Nghj djnh s 2512020/ND-CP, giá san np ngân sách nhà nuic (m3) là mt trong 

các ni dung cci bàn cüa h so mñ thu, h so yêu cu (tiêu chI xét duyt tring 
thtu) duqc áp diing trong trumg hçip du thu 1ra chçn nhà du tu thçrc hin dir 
an du tix có sü d%tng dt. Trong do, giá trj m3 phàn ánh giá trj thuong mi cüa 

khu dt, qu5 d1t, là cci sO' d các nhà du tu canh  tranh, d xut giá trj, np ngân 

sách nhà nuóc (m3). Nba d.0 tu cO giá trj m3 lan nht duçc quyn phát trin dir 
an (giá trj thuong quyn), bâo dam khai thác dja to cüa khu d.t mt each hiu 
qua. D& vâi truO'ng hqp chi có 01 nhà d.0 ttx dáp img yêu cu so b v näng içic, 
kinh nghim (khong có cnh tranh) và thirc hin thu tic chp thutn nhà dtu tu 

theo pháp lutt v d,u tu, Nghj djnh s 25/20201ND-CP không quy djnh v yêu 

c.0 nhà du tu np ngân sách nhà nuO'c. 

Trong mci truO'ng hçp, TiTy ban nhân dan c.p tinh chiu  trách nbim toàn 

din trong vic xác djnh giá d.t cii th tuân thu quy djnh cüa pháp lu.t v dt dai, 
tránh th.t thoát ngun hic nhà nuóc, cung nhu dam bão tInh cinh tranh trong lira 

chçn nhà du lit dáp üng du näng hrc, kinh nghip yêu cu thirc hin dir an khá 

thi, hiu qua. 

B K hoach và Dâu tu trân tr9ng gui Doàn di biu Quc hi tinh Lang 

Son d trà lôi cu tri. 

No'inhIn: 
- Nhr trên; 
- U5' ban thumg vi Quôc hi (dé b/c); 
- Ban Dan nguyen (UBTVQH); 
- Chü nhim Van phông Quôc hi; 
- Van phông ChInh phü; 
- B K}1&DT: LAnh dao  B; các don vi:  CLPT, 
PTDN, QLDT, QLQH, KCHT&DT, KTNN, 
KTCN, LDVX, KHGDTN&MT, KTDV, 
QPAN, TCYT, KTDPLT, PC, THKTQD (bàn 
din tir); 
- Sâ KH&DT tinh Lang  San; 
- Liru: VT, Vii THKTQD1  

Nguyen ChI Dung 
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