
CQNG HOA xA HQI CH1J NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Ti do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày  .26  tháng  8  nám 2020 

QUYET DINH 
V vic Phê duyt d tài: DInh giá thrc trng v nghiên cmi d xut 

hç thong dc giãi phIp nang cao hiçu qua giãi quyet khieu ni, 
t cIo, tranh chap dat dai trên dla  bàn tinh Quãng T 

UY BAN NHAN DAN TIN!! QUANG mj 

Can thLuát T c/uk chInh quyn djaphwctng ngày 19/6/2015; 

Can cz. Lut Khoa hQc và C'ông ngh ngày 18/6/2013; 

Can czNghj djnh s08/2014/ND-CP ngày27/01/2014 cüa ChInhphz quy 
djnh chi tiêt và htthng dan thi hành mt so diêu cza Lut Khoa hQc và Ong 
ngh; 

Can cz Quyet djnh s 1 1/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cüa UBND tinh 
ban hành Quy chê quán li các nhim vy khoa hQc và cOng ngh cap tinh và cap 
cci sà trên dja bàn tinh Quáng Trj; 

Cán cz Quylt djnh s 726/QD-UBND ngày 18/3/2020 cüa UBND tinh Phê 
duyt danh myc nhim vy lthoa hçc và cOng ngh cap tinh (ldn I, näm 2020) ; 

Theo d nghj cza Giám dc So Khoa hQc và Ong ngh tgi TO trInh sd 
57/7Tr-SKHCN ngày 17/8/2020. 

QUYET DMI: 

Diu 1. Phê duyt d tâi: Dánh giá thrc trng và nghiên ciru d xut h 
th6ng các giâi pháp nãng cao hiu qua giài quyt khiu nai,  to cáo, tranh chap 
dat dai trên dja bàn tinh Quãng Tn, vài các ni dung sau: 

1. Ten d tài: Dánh giá thrc trng Va nghiên ciru d& xuat h thng cac 
giài pháp nâng cao hiu qua giái quy& khiêu ni, t6 cáo, tranh chap dat dai trên 
dja bàn tinh Quàng Trj. 

2. T chfrc, cá nhân chü trl: 

T chüc chü tn: Si Tài nguyen và Môi trueing tinh Quãng Trj. 

Chü nhim: ThS. Vö Qu& Hoãng. 

3. Nhfrng ni dung chinh: 

3.1. Mctiêu: 

Dánh giá thrc trng và nghiên ciru d xuat ducic h th6ng các giâi pháp 
nâng cao hiu qua giãi quyt khiu ni, t cáo, tranh chap dat dai trên dja bàn 
tinh Quãng Trj. 
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3.2. Miic tiêu ci th& 

- Dánh giá thirc trng tlnh hmnh giái quy& khiu nai,  t6 cáo và tranh chap 
Mt dai tai  tinh Quãng Tn. 

- Phân tIch nguyen nhãn khiu nai,  t6 cáo vá tranh chap dat ti tinh Quãng 
Trj. 

- D xut h thong giái pháp phü hcip, nhm nãng cao hiu qua giái quyt 
khiu nai,  t cáo và tranh chap Mt dai ti tinh Quãng Tn. 

3.3. Ni dung thirc hin: 
• • A A • A •• 

- Danh gia dieu kiçn tii nhien, krnh te - xa hçn; tmh hmh quan ly va su 
ding dat ti tinh Quang Tr. 

- Dánh giá thrc trng cong tác giài quyt khiu ni, ti cáo và tranh chip 
dAt dai ti tinh Quãng Tn giai don 2015-2019. 

- D xut h thng giai pháp nang cao hiu qua cong tác giãi quyt khiu 
nai, to cao va tranh chap dat dai ti tmh Quang Tq. 

A X • • , - Xay dirng cci so du laçu ye khieu nal,  to cao va tranh chap dat dai. 

- Biên son s tay hOi - dáp huOng dn giãi quyt v khiu nai,  t cáo và 
tranh chp Mt dai. 

4. Thôi gian thrc hin: 12 tháng. 

5. Kinh phi thtrc hin: 

Tng kinh phi: 220.000.000 ding (Hai tram hal mztoi triu dóng). 

Tü ngun kinh phi sr nghip KH&CN tinh. 

Diu 2. Giao SO Khoa hQc và COng ngh t6 chüc thông báo k& qua xét 
giao trirc tip d tài néu ti Diu 1, t chirc phê duyt thuyt minh và k hcip 
dàng thrc hin theo quy dinh  hin hãnh. 

Dieu 3. Quyet dinh  nay co hiçu 1c thi hanh ke tu ngay ky. 

Chánh Vn phOng UBND tinh, Giám dc các SO: Khoa hQc và Cong 
ngh, TM nguyen và Môi tnthng, Thu tnthng các Ca quan, don vj lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  ijv' 

Noi nh2n: 
- Nhu diM 3; 
- Chü tjch UBND tlnh (b/c); 
-Luu:VT,KHCN. 
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