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c) Ưu tiên quỹ đất cho các nhu cầu bức xúc, thiết yếu để đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư cho các
hộ dân bị thu hồi đất; nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên cơ
sở ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để sử dụng đất bền vững, tiết kiệm và
hiệu quả;
d) Thực hiện tốt cơ chế tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
thực hiện chính sách ưu đãi tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, các ngành
dịch vụ, du lịch; chính sách bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định đối với các trường
hợp thu hồi đất. Xây dựng kế hoạch cụ thể, giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp và nông
dân, tạo việc làm cho lao động nông nghiệp khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp.
Ưu tiên quỹ đất để bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình nông dân. Thực
hiện chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người
trồng lúa yên tâm sản xuất;
e) Phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản về đất đai; xây dựng cơ sở dữ
liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập,
thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
f) Làm tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản gắn liền với đất tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý và sử dụng đất đai;
g) Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước về
đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đảm
bảo cho việc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất. Tiếp tục rà soát việc
quản lý, sử dụng đất của tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không hiệu quả, trái
mục đích sử dụng đất, gây lãng phí đất đai, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sang
nhượng đất trái phép.
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất với Hội đồng nhân dân huyện.
2. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ
đầu (2011 - 2015) thị trấn Phú Long ban hành kèm theo Nghị quyết này nếu UBND
tỉnh phê duyệt có sự điều chỉnh hoặc trong quá trình thực hiện nếu UBND tỉnh có sự
điều chỉnh về chỉ tiêu, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện điều chỉnh
chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được thông qua và báo cáo HĐND huyện
trong kỳ họp gần nhất.

