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NGHỊ QUYẾT
Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 
và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2011, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 33/BCT ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị 

về việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của 
Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính 
phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 
thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ phê duyệt;

Căn cứ Định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2025 của thành 
phố Đà Nẵng;

Căn cứ Chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho thành phố Đà 
Nẵng;

Sau khi nghe Tờ trình số 7218 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất 
thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của thành phố 
Đà Nẵng,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của thành phố Đà 
Nẵng theo Tờ trình số 7218 /TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của 
UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết này sau khi có quyết định phê duyệt của Chính phủ. Hàng năm phải 
có báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng đất đó trước Hội đồng nhân dân thành 
phố.

 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, 

nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02.tháng 12 năm 2010./.
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