
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH THtA THIEN HUE Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S: 4708 /QD-UBND Thfra Thiên Hue', ngay-i'4 tháng7nam 2021 

QUYET D!NH 

Vê vic phê duyt bi sung ké hoich 
sfr dting dt näm 2021 cüa huyn Phii Lc 

UY BAN NHAN DAN TINH 

Can thLut To chtc chInh quyên djaphu'cing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cii- Lut tha bá sung m5t sá dié'u cta cüa Luçit T chz'c ChInh 

phi và Lut Td chi'c chinh quye'n a'japhu'cing ngày 22 tha'ng 11 nám 2019; 

Can ci Lu2t Dá't ä'ai 2013 và Van ban so 21/VBHN-VPQH ngày 

10/12/2018 cia Vànphông QuO'c hç5i, 

Can ct'r Nghj djnh sd 43/2014/ND-cP ngày 15 tháng 5 nãm 2014 cza 

ChInh phü quy áinh chi tjlt thi hành môt s diu cia Lut DOt dai; 

C'àn ct Nghj dinh s 01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cia 

ChInh phz v tha ddi, bd sung m(5t sO' nghj djnh quy djnh chi tiét thi hành Lugt 

DOt dai; 

Can c& Nghj djnh s 148/2020/ND-UP ngày 18 tháng 12 nàm 2020 cza 

ChInh ph v tha dcii, bd sung m(5t sO' quy dinh chi tiEt thi hành Luát Ddt dai, 

Theo d nghj cia Giám dcfc Sà Tài nguyen và MOi trithng tgi T& trmnh sO' 

290 /TTr-STNMT-QLDD ngày 02 tha'ng 7 nàm 2021. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt b sung k hoch sir dirng dt näm 2021 cüa huyn Phü 

Lc vOi các ni dung nht.r sau: 

- Du an Khu nhà a ti thj trn Lang Co (Khu OTT - A7, OTT- A8) tai  thj 

trân Lang Cô, bô sung phn din tIch 0,40 ha; trong do, loai dt hin trng gm: 

+Dât&tai dôthj: 0,305 ha; 

+ Dt bang chixa sir dung: 0,049 ha; 

+ D.t mt nuac chuyên dOng: 0,03 4 ha; 

+ D.t giao thông: 0,012 ha. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
POC T!CH 

Diu 2. Can cr vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay, Uy ban nhân dan huyn 

Phñ Lôc có trách nhiêm: 

1. T chirc cong b, cong khai các ni dung bô sung kê hoch sr diing d.t 

theo ding quy d!nh. 

2. Thi:rc hin các thu tVc  hành chInh v dt dai theo k hoch sfr dung dt 

huyn Phñ Lc dt.rgc phê duyt. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1rc kê tir ngày k. 

Diêu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Tài 

nguyen và Môi tru?Yng, Thu truâng các cc quan có lien quan và Chü tjch Uy ban 

nhân dan huyn Phü Lc chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
- Nhir Diêu 4; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- VP: CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Cong thông tin din tir tinh; 
- Li.ru: VT, DCI. 

Phan QuPwing 
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