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CÔNG BÁO/Số 15+16/Ngày 31-12-2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 31/2016/NQ-HðND

Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm 2016

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Chấp thuận thu hồi ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất
rừng phòng hộ, rừng ñặc dụng trên ñịa bàn tỉnh năm 2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai;
Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về việc chấp thuận thu hồi ñất ñể thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh
tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất
trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng ñể thực hiện các dự án, công trình
trên ñịa bàn tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Chấp thuận thu hồi 1.049,59 ha ñất ñể thực hiện 738 dự án, công trình
phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; gồm:
1. Thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp ðại An giai ñoạn 2 và
thực hiện một phần của 13 cụm công nghiệp cho 18 dự án sản xuất kinh doanh; diện
tích thu hồi 226,84 ha;
2. Thực hiện 410 dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi,
năng lượng, bưu chính viễn thông, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ); diện
tích thu hồi 402,04 ha;
3. Thực hiện 193 dự án, công trình, ñiểm dân cư nông thôn; diện tích thu hồi
188,92 ha;

