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CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 31-12-2015

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1731/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt các Dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
trên ñịa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Hà Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng ñất 5 năm
(2011-2015) của các huyện, thành phố ñã ñược phê duyệt;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HðND ngày 02/12/2015 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh về các dự án thu hồi ñất và các dự án chuyển mục ñích sử dụng dưới 10ha ñất
trồng lúa năm 2016 trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
332/TTr-STN&MT ngày 22 tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt các Dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 trên ñịa
bàn các huyện, thành phố, tỉnh Hà Nam với 929 dự án, sử dụng ñất là 3.293,04 ha.
(Có Phụ lục các Dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 trên ñịa bàn
các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam kèm theo)
ðiều 2. Căn cứ vào ðiều 1 của Quyết ñịnh này, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc thu hồi ñất, giao ñất,
cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất ñể thực hiện các Dự án trên theo quy ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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