
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYW TUY AN Dc 1p  - Ti.r do - Hinh phüc 

S: G5  /UBND TuyAn, ngàyA5tháng 4 nàm 2021 
V/v hiing dn trInh tir thu tiic giao khu 
virc biên thuc thâm quyên cüa UBND cap 
huyn theo Nghj djnh so i 1/2021/ND-CP 
ngày 10/02/2021 cüa ChInh phU. 

KInh giri: 
- PhOng Nông nghip và PTNT; 
- Phông Tài nguyen và Môi truèng; 
- UBND các xã yen biên (An Chân, An M, An 

Hôa Hâi, An Ninh Dông, An Ninh Tây). 

UBND huyn tip nhn Cong van s 81 6/STNMT-BHD ngây 02/4/2021 cüa 
So' Tài nguyen và Môi trLrng v/v hung dn trInh tkr  thu tiic giao khu virc biên 
thuc thâm quyên cüa UBND cap huyn theo Nghj dnh so 1 1/2021/ND-CP ngày 
10/02/202 1 cüa ChInh phü. 

Ngày 05/3/2021, UBND huyn ban hành Cong van c 3 82/LJBND v/v thông 
tin Nghj djnh so 11/202 i/ND-CP ngây 10/02/2021 cüa ChInh phü quy djnh vic 
giao các khu vi7rc biên nhât djnh cho to chirc, Ca nhân khai thác, si:r diing tâi nguyen 
biên. Dê triên khai rng rãi Nghj djnh nay den các cap chInh quyên, nguYi dan dia 
phuong CO biên, UBND huyn hithng dn các dan vj, UBND các xa yen biên triên 
khai thuc hiên nhu sau: 

1. Thông tin nhü'ng ni dung m&i cüa Ngh djnh diu'qc dInh kern theo 
COng van sO 1020/BTNMT-TCBHDVN ngày 05/3/2021cüa B Tài nguyen và Môi 
trung ye vic triên khai Ngh djnh sO 11/2021/ND-CP; 

2. Htr&ng dan triên khai Nghj djnh so 11/20211ND-CP, ngày 10/02/2021 
cilia ChInh phü thuc thãm quyên cüa UBND cap huyn/thI  xã/thành phô nhu' 
sau: 

2.1. Can cii giao khu vrc bin: Duçic thirc hin theo quy djnh tai  Diu 5 
cilia Nghj djnh sO 11/2021/ND-CP, trong do luu quy djnh ti diem e, khoân 4; 

2.2. Thôi gian giao khu viyc bin: Dugc thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 6 
cüa Nghj djnh sO 1 1/2021/ND-CP; 

2.3. Thrn quyn giao, cong nhn, cho phéptrã 1i khu virc biên; gia 
hn, sii'a dôi, ho sung Quyêt djnh giao khu vt•rc biên; thu hôi khu vçrc biên: 
Dugc thirc hintheo quy djnh tti Dieu 8 cña Nghj djnh sO 1 1/2021/ND-CP, thârn 
quyên UBND cap huyn thirc hin theo quy djnh ti Khoân 4, diêu nay. 

2.4. HO sO' giao khu vtrc biên dé nuOi trông thiiy san theo quy djnh tii 
diêma, khoãn 2 Diêu 44 Luit thiiy san: Duçic thirc hin theo quy djnh ti khoân 
2, Diêu 15 nghj djnh sO 1 1/2021/ND-CP. 

2.5. TrInh tty giãi quyt h1 so' d nghj giao khu vlyc bin: Thirc hin theo 



trInh ti,r quy djnh ti Diu 16 nghj djnh s 11/20211ND-CP; 

2.6. Co quan tiêp nhn và thãm djnh ho so': 

- Co quan tip nhn h so ducc thrc hin theo quy djnh tii dim c, khoán 1 
Diêu 25 Ngh djnh so 1 1/2021/ND-CP; 

- Ca quan thrn djnh h so duçic thirc hin theo quy djnh tai  dim c, khoân 2 
Diêu 25 nghj djnh so 1 1/2021/ND-CP; 

2.7. Ni dung thãm djnh h1 so' d nghj giao, cong nhn, trã 1,i khu viyc 
biên, gia hn sü'a dôi, bô sung Quyêt djnh giao khu vl)c biên: Duçic thixc hin 
theo quy djnh ti Diêu 27 Nghj djnh so 11/2021/ND-CP. 

2.8. Thu hli khu vlrc biên Va chm hiu hrc Quyt djnh giao khu virc 
biên: Thirc hin theo quy djnh ti Diêu 28, Diêu 29 Nghj djnh sO 11/2021/ND-CP. 

2.9. Các hoit dng sü' ding khu virc biên khOng phãi np tiên sü' di,ing 
biên: Thrc hin theo quy djnh ti Diêu 31 Nghj djnh sO 11/2021/ND-CP. 

2.10. Kinh phI cho nhim vi giao khu v1i'c biên: Thirc hin theo quy dnh ti 
Diu 37 Nghj djnh so 1 1/2021/ND-CP. 

2.11. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cap huyn có biên: Thirc hin theo 
quy dnh tti Diu 41 Ngh djnh sO 1 1/2021/ND-CP; 

UBND huyn dê nghj cãc don vj, UBND các xã yen biên tO chirc tuyên truyên, 
ph biên, quán trit nhcrng ni dung cüa Nghj djnh sO 11/2021/ND-CP den các 
doanh nghip, tO chirc, cá nhân dang khai thác, sir diing tài nguyen biên, sü' dirng 
khu vilc biên dê nuôi trOng thus' san. 

Trong qua trInh triên khai thirc hin, nêu có khó khän, vuó'ng mac, d nghj 
CaC co quan, don vj kjp thô'i tOng h9p, phán ánh gui ye Phông Tài nguyen và MOi 
tru'ô'ng de tOng hcp tham muu giãi quyêt. 

UBND huyn Co hurng dn nhu trên, d nghj các don vj trin khai thirc 
hiên. 

(DInhkèm Nghj djnh so' 11/2021/ND-C'P ngày 10/02/2021 cza C'hInh Phi và 
COng vOn ó ]020/BTNMT-TC'BHDVN ngày 05/3/2021 cla Bó Ta! nguyen và MO! 
tru'àng,) . 

No'! n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Niur trên; c  CHU TICH 
- CT, các PCT UBND huyn;

,,  P110 CHU IjCH - CVP, PCVP HDND&UBND huyn; 
- Liru: VT, TNMT.L., 
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