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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch  

sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 

tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

476/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 01 tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú 

Lộc với các nội dung như sau:  

- Tên công trình, dự án: Đầu tư xây dựng quản lý kinh doanh trung tâm 

thương mại dịch vụ  kết hợp chợ truyền thống Lăng Cô (phần bổ sung). 

- Địa điểm: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; 

- Diện tích: 0,30 ha; 

- Loại đất hiện trạng:  

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,028 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 0,20 ha; 

+ Đất giao thông: 0,007 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,065 ha. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện 

Phú Lộc có trách nhiệm: 
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1. Tổ chức công bố, công khai các nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

sử dụng đất theo đúng quy định. 

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất 

huyện Phú Lộc được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, ĐC. 

 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phan Thiên Định 
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