Ký bởi: Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng
Email: vanthuubnd@danang.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 12-07-2019 14:46:54

UY BAN NITAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Bic 1p - Ty do - Hnh phüc

S6OZ /QD-TJBND

Dà Nng, ngàyfi tháng z näm 2019

QUYET BJNH
V vic bô sung k hoch sfr th.ing dt näm 2019 cüa qun Cm L
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cir Luat T chirc chfnh quyn da phu'cing ngãy 19 tháng 6 nam 2015;
CAn ct1 Lut Dt dai ngày 29 thAng 11 nAm 2013;
CAn cir Nghj dinh s 43/2014/ND-CP ngày 15 thAng 5 nAm 2014 cüa Chmnh
phi quy djnh chi tiêt thi hAnh môt so diêu ccia Lut Dat dai;
CAn cir Nghj djnh s6 01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nAm 2017 cüa
Chmnh phü st:ra doi, bô sung mt s6 Ngh djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dt
dai;
CAn cur Thông tu s 2 9/2 014/TT-BTNMT ngãy 02 tháng 6 nAm 2014 cUa
BO trueing B Tài nguyen và Môi truO'ng quy dnh chi tiêt vic l.p, diêu chinh và
thâm djnh quy houch, ké hoch sur dçing dat;
CAn cr Quy& djnh s6 1710/QD-UBND ngAy 19 thAng 4 nAm 2019 cüa
UBND thAnh phô DA Nng v vic phê duyt k hoch si:r ding dat nAm 2019 cüa
qun Cm L;
Xét dê nghj cüa UBND qun Cm L ti Ti trmnh s 1 26/TTr-UBND ngäy 11
tháng 6 nAm 2019 và Sâ Tài nguyen và Môi truxng t?i Th trmnh s050 'ITTr-STNMT
ngàycthang nm 2019,
QUYET BINH:
Biu 1. Phê duyt bô sung 01 dr An vão k hooch sir ding dt nAm 2019 cUa.
qun CAm L, c the nhu sau:
- Ten dir An: Khu virc Cn Du tai dir an Khu do thi sinh thAi HOa XuAn.
- Dja dim: phuing Hôa Xuân, qun Cm L
- Tng din tIch dr An: 106773m2.
Biu 2. CAn cu vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay, Üy ban nhAn dAn qun Cm
Lê cO trAch nhim:
- Cong b cong khai dir An duc b sung vào k hoach 5ir dung d.t theo
dung quy djnh cüa phAp 1u.t ye dat dai; t chrc kiêm tra thu6ng xuyên vic thirc
hin k hoch sir ding dat.
- Thirc hin thu hi dt, giao d.t, cho thuê dt, chuyn mic dIch sü' dçing dt
theo dung k hoich scr diing dat dä duçic duyt.
- Cp nht dir An nêu trên vAo k hoach sfr dung dt nAm 2020 cUa qun
Cam L.

