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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 726/Qð-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 của huyện Tuy Phong
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường Quy ñịnh chi tiết việc lập, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng ñất;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án chuyển mục ñích sử
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng; danh mục công trình, dự án
thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi ñất ñể phát triển kinh tế - xã hội vì mục ñích quốc
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2017;
Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 20/TTrUBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
số 135/TTr-STNMT ngày 13 tháng 3 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 của huyện Tuy Phong, với
các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 (Phụ lục 1 kèm theo).
2. Kế hoạch thu hồi các loại ñất năm 2017 (Phụ lục 2 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất năm 2017 (Phụ lục 3 kèm theo).
4. Kế hoạch ñưa ñất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 (Phụ lục 4 kèm theo).

