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UY BAN NilAN DAN
THANH PIJO BA NANG
Séi: 5.2C0/QD-TJBND

CQNG HOA XA FEQI ciiO NGHIA VIT
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
Dà N&ig, ngày JA tháng i näm 2020

QUYET BJNH
Ye viêc bô sung k hoach sfr dung dt nAm 2020 ella huyn Hôa Yang
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ci Lut To' chtc chInh quyn cl/a phztog ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Ludt tha dOi, bô sung m5t so' dio'u cüa Luat To' chü'c ChInh phi và Luat TO chic
chInh quyên d.iaphirong ngày 22 tháng 11 nãm 2019,
can cz'rLuatDdt dcii ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can ci'Ngh/ dinh sO' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa ChInh
phz quy dinh chi tiêt thi hành môt sO diêu cia Luát Dat dai,
Can thNghi cl/nh so' 01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 nám 2017
cza ChInh
phi sña dôi, bô sung mçt sO Nghj cl/nh quy cl/nh chi tiêt thi hành Luat Dat dai,
can ci Thông tu so' 29/2014/TBTNJ ngây 02 tháng 6 nám 2014 cáa B
trtcOng B Tài nguyen và MOi tru'&ng quy cl/nh chi tiét vic lçp, diêu chinh quy
hoçich, kê hoich si c4ing dat;
Can ct Quyê't cl/nh so' 1489/QD-UBND ngày 24 tháng 4nãm 2020 cia
UBND thành phO Dà Näng ye vic phê duyêt ki hoqch th c4ing dat näm 2020 cza
huyn HOa Vang,
Theo d nghi cüa UBND huyên HOa Vang tcii TO' trinh so' 451/TTr-UBND ngày
30 tháng 10 nãm 2020 và SO' Tài nguyen và MOi tru'Ong tgi TO' trInh sO
O2/TTrSTNMTngay A?tháng IZ nám 2020.
QUYET DINH:
Biu 1. Phé duyt b sung 01 tnrng hçrp vao danh mic giao d& trong k
hoch sü' ding dat nàm 2020 dlla huyên HOa Vang, cii the:
- Thiradts681,tybãnds 17.
- Dja dim: xâ Hôa Nho'n, huyên Hôa Vang.
- Din tIch: 200m2 dt ô và 1 .988m2 dt trng cay lâu nàm.
Biu 2. Can ci vào Biu 1 ella Quyt djnh nay, Uy ban nhân dan huyn Hôa
Vang Co trách nhim:
- Cong b cong khai dir an dime b sung vào k hoach si:r diving dt theo
dung quy djnh ella pháp luât ye dt dai; to chi'rc kiêm tra thixng xuyên vic th1rc
hin kê hoach s diing dat.
- Thirc hin giao dt theo dung k ho ich si'r ding dt da duçyc duyt.
- Cp nhât dir an neu hen vào k hoch sll' diing dt näm 2021 ella huyn
HôaVang.
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Diu 3. Quyt djnh nay co hiu 1irc tü ngây k.
Diu 4. Chánh Van phông Doan Di biu Quc hi, HOi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thãnh pho; Giám dc Sâ Tâi nguyen và Môi trung; Thu truing
các cci quan Co lien quan va Chü tjch UBND huyn HOa yang chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.
Van phông Doãn di bMu Qu6c hôi, HOi dng nhân dan va Uy ban nhân dan
thành phô chiu trách nhim thra Quyt djnh nay len Cong thông tin din tir cUa
thành phô Dã
Noi nhan:
- Nhix Dieu 4;
- !11 U, TT HDND thành ph6 (B/c);
- Luii: VT, STNMT.
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