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NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ
ñể thực hiện các dự án, công trình, ñiểm dân cư nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh năm 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật ðất ñai;
Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của
UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng
phòng hộ ñể thực hiện các dự án, công trình, ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh
và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quyết ñịnh việc chuyển mục ñích sử dụng 466,14 ha ñất trồng lúa và
1,0 ha ñất rừng phòng hộ ñể thực hiện các dự án, công trình, ñiểm dân cư nông thôn
sử dụng dưới 10 ha ñất trồng lúa và dưới 20 ha ñất rừng phòng hộ và thực hiện một
phần quy hoạch 06 cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt
quy hoạch chi tiết; cụ thể:
a) Thực hiện một phần quy hoạch 06 cụm công nghiệp, sử dụng 30,0 ha ñất
trồng lúa.
b) 63 dự án sản xuất kinh doanh, diện tích 87,52 ha ñất, sử dụng 79,89 ha ñất
trồng lúa.
c) 283 dự án gồm: phát triển hạ tầng, công trình công cộng, trụ sở cơ quan, công
trình sự nghiệp, diện tích 223,89 ha ñất, sử dụng 185,05 ha ñất trồng lúa và 1,0 ha ñất
rừng phòng hộ.
d) 03 công trình tôn giáo, diện tích 1,33 ha ñất, sử dụng 1,01 ha ñất trồng lúa.
ñ) 41 ñiểm dân cư nông thôn, diện tích 49,62 ha ñất, sử dụng 39,76ha ñất trồng
lúa.

