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1. Về mục tiêu:
a) Quản lý chặt chẽ tài nguyên ñất ñai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật;
ñảm bảo sử dụng ñất ñúng mục ñích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ và ñảm bảo môi
trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến ñổi khí hậu;
b) Phát huy tối ña tiềm năng, nguồn lực ñất ñai ñáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện ñại hóa và phát triển nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ñảm bảo
an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương.
2. Về các chỉ tiêu:
a) Chỉ tiêu ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 (Phụ lục I kèm
theo Nghị quyết này);
b) Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng 05 năm kỳ cuối (giai ñoạn 2016 - 2020) (Phụ
lục II kèm theo Nghị quyết này).
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Công bố, công khai ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến 2020, kế hoạch sử
dụng ñất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh theo quy ñịnh. Tổ chức tuyên truyền
phổ biến chính sách pháp luật về ñất ñai trong thực hiện ñiều chỉnh quy hoạch, kế
hoạch ñược Chính phủ duyệt.
- Xác ñịnh ranh giới, công khai diện tích ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất
rừng ñặc dụng và bảo vệ nghiêm ngặt; ñiều tiết phân bổ nguồn lực, bảo ñảm lợi ích
hài hòa giữa các khu vực có ñiều kiện phát triển công nghiệp, ñô thị, dịch vụ với các
khu vực sản xuất nông nghiệp; ñưa ñất chưa sử dụng vào mở rộng diện tích ñất sản
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm bù lại phần diện tích ñất nông nghiệp do chuyển
mục ñích sử dụng ñất sang ñất phi nông nghiệp.
- Rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng
ñất chưa phù hợp với ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, kế hoạch sử
dụng ñất 05 năm kỳ cuối (giai ñoạn 2016 - 2020) ñược Chính phủ phê duyệt, ñể giải
quyết việc chồng lấn về quy hoạch (trong ñó có chồng lấn quy hoạch ñất quốc phòng
tại Trường bắn TB3 và ñất an ninh tại Trại giam Z30D) ñảm bảo thực hiện quy
hoạch, kế hoạch sử dụng ñất thống nhất từ tỉnh ñến huyện nhằm thúc ñẩy phát triển
kinh tế xã hội.
- Tổ chức ñiều tra, ñánh giá thực trạng ñất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang;
hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về ñất ñai ñể khuyến khích việc sử
dụng ñất tiết kiệm, hiệu quả, tránh bỏ hoang gây lãng phí.

