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và nông thôn, tạo việc làm cho lao ñộng nông nghiệp khi bị thu hồi ñất sản xuất nông
nghiệp; khuyến khích ñầu tư, thâm canh, tăng vụ, chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, nâng
cao hiệu quả sử dụng ñất; tập trung giải quyết dứt ñiểm tình trạng thiếu ñất sản xuất
nông nghiệp ñối với hộ gia ñình nông dân, ñặc biệt là ñồng bào dân tộc thiểu số.
3.6. Tăng cường, chủ ñộng phối hợp với các sở, ngành cấp trên ñể kêu gọi xúc
tiến ñầu tư; tranh thủ các nguồn vốn ñể thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng
ñiểm của huyện.
3.7. Kiên quyết thu hồi lại ñất của các tổ chức và cá nhân ñã ñược giao, cho
thuê ñất nhưng không thực hiện ñầu tư ñúng thời gian quy ñịnh, sử dụng ñất không
hiệu quả, trái mục ñích sử dụng ñất; tăng cường thực hiện việc ñấu giá ñất ñể giao
ñất, cho thuê ñất hoặc khai thác khoáng sản nhằm tăng thu ngân sách từ ñất, ñồng
thời tạo ñiều kiện thuận lợi cho người sử dụng ñất, khuyến khích ñầu tư phát triển
vào những lĩnh vực thế mạnh của huyện theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo
vệ tài nguyên ñất và môi trường sinh thái.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
này. ðịnh kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất
với Hội ñồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân huyện
có ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng ñất thời kỳ 2011 - 2020, Kế hoạch
sử dụng ñất 5 năm ñầu (2011 - 2015) huyện Tuy Phong, Hội ñồng nhân dân huyện ủy
quyền cho Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện và các Ban Hội ñồng nhân dân
huyện căn cứ quy ñịnh của pháp luật ñể quyết ñịnh việc ñiều chỉnh, bổ sung và báo
cáo HðND huyện trong kỳ họp gần nhất.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các Ban HðND huyện và các vị ñại biểu
HðND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII kỳ họp
thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ
ngày thông qua./.
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