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CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 30-12-2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 24/2018/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
để thực hiện các dự án, công trình năm 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích
quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất
rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh
tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận thu hồi 776,27 ha đất để thực hiện 388 dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện năm 2019.
(Chi tiết theo phụ lục số 01).
Điều 2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 547,2 ha đất trồng lúa; 7,5 ha đất rừng phòng hộ
và 2,35 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 340 dự án, công trình có sử dụng đất trong năm 2019.
(Chi tiết theo phụ lục số 02).
Điều 3. Đối với các dự án, công trình, điểm dân cư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất
(theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai) và dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai) phát
sinh trong năm 2019, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư, hoặc cấp có thẩm quyền quyết
định đầu tư: giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo,
tổ chức thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp
cuối năm 2019.

