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ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho hộ gia ñình, cá nhân theo
quy ñịnh tại ðiều 15 Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của
Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội,
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị
số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Quản lý, sử dụng ñất theo ñúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ
chuyển mục ñích sử dụng ñể tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển ñổi cơ cấu
kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, ñất
sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ñất ñai theo quy hoạch nhằm
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất, các trường hợp ñã ñược giao ñất, cho thuê ñất nhưng không sử dụng.
8. ðịnh kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có báo cáo kết
quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất (thông qua Sở Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp) ñể Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ.
9. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Phan Thiết căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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