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QUYET DJNH
V vic b sung k hoich sfr diing dt näm 2020 cüa qun Cm L
UY BAN NIIAN DAN THAMI PHO DA NANG
Cán ci Lu4t To' chi'c chInh quyn dja phuttng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Ludt tha dO!, bô sung mat so
diu cia Luçit To' cht'c ChInh phi và Luat To chtc
chInh quyén dfaphu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Cán ci'Luát Dá't dal ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
Gán ciNghi dfnh so' 43/2
O]4/Np ngày 15 tháng 5 nám 2014 cáa ChInh
phi quy dinh chi tiêt th! hành môt sO diêu cia Luát Dat dai,
Can c&Nghi dfnh so' 01/2
017/ND...Cp ngày 06 tháng 01 nám 2017 cüa C'hInh
p/ni tha dO!, bO sung mat so'
Nghj djnh quy dinh chi tiét thi hành Luat Dat dai,
Cän ci Thông tu' so'
ngày 02 tháng 6 nàm 2014 cáa B5
tru'óng B5 Tài nguyen
và MO! trirôg quy djnh chi tiêt vic lap, diêu chinh quy
hoqch, ké hocich th dtng dat,
án ct' Quye't d1nh so' 1900/QD-UBNJJ ngày 02 tháng 6 nãm 2020 cáa
UBND thành phô Dà Nãng ye vic phê duyt ké hogch si' dyng dat nám 2020 cia
qun Cdm Lê,
Theo dé nghj cüa UBND qun C'dm L 4i1 TO' trInh so' 392/TTr- UBND ngày 23
tháng 11 nám 2020 và SO' Ta! nguyen và MO! tru'Ong tgi TO' trinh sO ?OJ.-/I7'r SThTM7'
ngày4 tháng . nàm 2020.
QUYETDINH:
Diu 1. Phé duyt b sung 01 thi'ra dAt vâo danh mijc chuyn miic dIch si'r
diing dat trong Kê hoch s1r diving dat nAm 2020 qun Cam L,
c11 the nhu sau:
- Thira dAt s 1153, t ban d s6 ii
- Dja dim: phng Hôa Phát, qun CAm L.
- Din tIch: 76,8m2.
- Chuyn mlic dIch si.'r ding dAt sang dAt a do thi.
Diu 2. CAn cr vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay, Uy ban nhãn dan qun CAm
Lé có trách nhim:
- Cong b cong khai dir an &rçYc b sung vào k hoach sir dung dAt theo
dung quy dnh cUa pháp lut ye dat dai; to chi'rc kiêm tra thir?mg xuyen vic thirc
hin ké hoach sr dung dat.
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- Thrc hin chuyn miic dIch sr ding dt theo dung k hoach si'r dicing d& d
dixçc duyt.
- Cp nht dir an nêu trên vào ké hoach st'r ding dt nàm 2021 cüa qun
CâmL.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc tr ngây k.
Diu 4. Chánh Van phông Doàn Dai biu Qu6c hOi, HOi dng nhân dan và
Uy ban nliân dan thành pho; Giám doc S& Tãi nguyen và Môi trung; Thu trii&ng
các cc quan Co lien quan và Chü tjch UBND qun Cam L chju trách nhim thi
hãnh Quyet djnh nay.
Van phông Doãn di biu Quc hQi, HOi dng nhân dan và Uy ban nhân dan
thành phô chju trách nhim thra Quy& djnh nay len Cong thông tin din tir cüa
thânh phô Dâ
Noi n/ian:
- Nhu Diu 4;
- TTTU, TT HDND thành ph (B/c);
- Ltru: VT, DTDT, STNMT. 2
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