
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH THUA THIEN HUE Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

So: 4709 /QD-UBND Thica Thiên Hué ngày 14 thang7nam 2021 

QUYET DNH 

V vic phê duyt diêu chinh, bô sung ké hoch sfr dting dat 
nãm 2021 cüa thj xã Huo'ng Thüy 

UY BAN NHAN DAN TINH 

Can thLut Td chác chInh quyn djaphirniig ngày 19 tháng 6 nárn 2015, 

Can ci Lu4t  tha dcii, bd sung mt so' dié'u cia cza Lut To chi'c ChInh 
phi và Lut Td chi'c chInh quyê'n dfaphwcrng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cá' Lucit Dt dai 2013 và Van ban sO' 21/VBHN-VPQH ngây 
10/12/2018 cüa VãnphOng Quc hç5i, 

Can cii' Nghj djnh s 43/2014/ND-C'P ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia 
ChInh phi quy djnh chi tié't thi hành mç5t s dku cia Luçt Dá't dai; 

Can ci Nghj djnh sO' 01/2017/ND-cP ngày 06 tháng 01 näm 2017 cia 
ChInh phz vé sz'ta do21, bd sung mt5t s nghj a'jnh quy djnh chi tié't thi hành Lugt 
DOt dai; 

Can ct Nghf djnh s 148/2020/ND-C'P ngày 18 tháng 12 nám 2020 cia 
ChInh phi v tha dO'i, b sung mt sO' quy djn/i chi tiê't thi hành Lugt Da't dai; 

Can ct Quylt d/nh sc 340/QD-UBND ngây 08 tháng 02 nàm 2021 cza Uy 
ban nhdn dan tinh Thfra Thiên Hue' v vic phê duyt ké' hogch th dyng dá't nãm 
2021 cia thjxdHircing Thiy; 

Theo dé' nghj cia Giám dO'c Sà Tài nguyen và MOi trwông tQi T& trInh sO 
290/TTr-STNMT-QLDD ngày 02 tháng 7 nám 2021. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phé duyt diu chinh, b sung k hoach sü diing dat nàm 2021 

cüa thj xa Hzmg ThUy vâi các ni dung nhr sau: 

1. Hüy bó danh mic cong trInh, d%r an: Dr an dâu tu xây dirng và kinh 

doanh h tang k thut Khu cong nghip Phü Bâi giai doan IV, dcit 1 tti xA Thüy 
Phü v6i din tIch 21 ,0ha kern theo Phi 1iic III Quy& djnh so 340/QD-UBND 

ngây 08/02/2021 cüa UBNID tinh Thüa Thiên Hue. 
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2. B sung cong trInh, dir an: Du an du tu xay dirng và kinh doanh h. 

tng k5 thut Khu cOng nghip Phii Bài giai doan IV, dcit 1 tai  xâ Thüy Phü vói 

din tIch 85,859ha; trong do, loai dt hin trng gôm: 

- ftht khu cOng nghip: 67,741 ha; 
- fMt b.ng chua sir d1ing: 12,052ha; 

- Dat sOng, ngOi, kênh, rach,  suM: 4,651ha; 

- Dt nghia trang, nghia dja: 0,259ha; 
- Dt rung san xu.t: 0,13 iha; 
- Dt trng cay lâu näm: 0,623ha; 
- D.t nuOi trng thiy san: 0,402ha. 
Diu 2. Can cr vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay, Uy ban nhân dan th xã 

Hucrng ThUy cO trách nhim: 

1. T chirc cOng b& cOng khai các ni dung b sung k hoach sir ding dt 

theo dung quy djnh. 
2. Thirc hin các thu tiic hành chInh v dt dai theo k hoach si:r dung dt 

thj xã Hrning Thüy dugc phê duyt. 
Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày k. Các ni dung khác cüa 

Quyt djnh s 340/QD-UBND ngày 08 tháng 02 näm 2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Thra Thiên Hu v vic phê duyt kê hoach sir diing dt näm 2021 cüa thj 
xã Huo'ng Thiy không trái vi ni dung Quyt djnh nay vn git nguyen. 

Diêu 4. Chánh Van phông IJy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Tài 
nguyen và Môi trung, Thu trithng các ca quan cO lien quan và Chü tjch Uy ban 

nhân dan thj xã Hucing Thüy chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noinhân: 
- Nhir Diêu 4; 
- CT và cac PCT UBND tinh; 
- VP: CVP, cac PCVP UBND tinh; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Luu: VT, DCI. 
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