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S:0t5o.9/QD-UBND Dà N&'zg, ngày OI tháng nàm 2019 

QUYET DNH 
V vic b sung kê hoch su' dyng dt näm 2019 cüa qun Hal Châu 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cir Lut T chirc chInh quyên dja phuong ngày 19 tháng 6 nAm 2015; 

Can cr Lut Dat dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013; 

Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tit thi hành mt so diêu cüa Luât Dat dai; 

Can cir Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cia 
ChInh phü si:ra dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Luât Dt 
dai; 

Can cr Thông tu so 29/2014!TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nãm 2014 cüa 
B tru'&ng B Tài nguyen và Môi tr1xng quy djnh chi tiêt viêc lip,  diu chinh Va 
thâm djnh quy hoch, kê hoch sr ding dat; 

Can cir Quyt djnh s 1540/QD-UBND ngày 09 tháng 4 näm 2019 cüa 
UBND thành ph Dà Nang ye vic phê duyt kê hoch s11 dxng d.t näm 2019 cüa 
qun Hâi Châu; 

Xét d ngh cüa UBND qun I-Iài Châu ti T trmnh sO 93/TTr4JBND ngày 22 
tháng 5 nam 2019, Tar trInh so 96/TTr-UBND ngây 28 tháng 5 näm 2019 vâ S&Tâi 
nguyen và Môi tru'O'ng t.i T? trmnh sO 467/TTr-STNMT ngày 13 tháng 6 n.m 2019, 

QUYET IJINH: 

Biu 1. Phê duyt bô sung các d1r an vào danh m17ic cong trmnh giao dt, cho 
thuê dt ti k hoach sü' dçing dat nãm 2019 qun Hâi Châu, Cu th nhu sau: 

1. Du'án ChGNi Hiên 

- Dja diem: phurng BInh Hiên, qu.n Hâi Châu. 

- Din tIch: 590,0m2. 

2. Dir an Trung tam dü 1iu mien Dà NAng và dào to nghip v ngành Bâo 
him xa hi 

- Dja diem: phuarng Hôa Cuarng Nam, quân Hâi Châu. 

- Diên tIch: 1 .500,0rn2. 

Diêu 2. Can cr vào Diêu I cüa Quyet djnh nay, Uy ban nhân dan qun Hái 
Chãu cO trách nhim: 



- Cong b6 cong khai dr an thrcrc bô Sung vão k hoach sr dung dAt theo 
dung quy djnh cüa pháp luât ye dat dai; to chirc kiein tra thuông xuyen vic thirc 
hin kE hoch str diving dat. 

- Thuc hin thu hi dAt, giao dAt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch sü' ding dAt 
theo dung k ho?ch st'r diing dat dâ duçic duyet. 

- Cap nhat dlj an nêu trén vào kê hoach Sr diing dAt nàm 2020 cüa quân Hái Châu. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1rc tr ngáy k. 
Diu 4. 

Chánh Van phàng Doãn Dai biu Qu6c hôj, Hi d6ng nhân dan vâ 
TJy ban nhân dan thãnh pho; Giám doe So Tài nguyen 

Va MOi tnrng; ThU tnrOng các ca quan có lien quan và ChU tjch UBND quan Hãi Châu chiu trách nhjém thi 
hành Quy& djnh nâyJ
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