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Số: 1410 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch
sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất
đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
257/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 01 tháng 6 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú
Lộc với các nội dung như sau:
- Tên công trình: Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang
Hải, huyện Phú Lộc;
- Địa điểm: Xã Giang Hải, huyện Phú Lộc;
- Diện tích khoảng: 75,39 ha;
- Loại đất hiện trạng: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây
lâu năm; đất nuôi trồng thủy sản; đất ở tại nông thôn; đất giao thông; đất thủy
lợi; đất sông ngòi, kênh, rạch; đất bằng chưa sử dụng; đất cơ sở văn hóa; đất cơ
sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Loại đất trong kế hoạch sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện
Phú Lộc có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai các nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất
theo đúng quy định của pháp luật.
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;
- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC.
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