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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 

2003; 
Xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 18/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. Báo cáo thẩm tra số: 11/BC-BPC ngày 
18/7/2007 của Ban Pháp chế HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ 
họp; 

HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 18/7/2007 của UBND 

thành phố Lào Cai về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của 
thành phố Lào Cai. 

 
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất 2006 - 2010. 
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 
Tổng diện tích đất tự nhiên năm 2006 có 22.967,20 ha, đến năm 2010 diện tích tự nhiên là 

22.967,20 ha, trong đó: 
+ Nhóm đất nông nghiệp: Năm 2006 có 13.896,13 ha, điều chỉnh QHSD đất đến năm 2010 

là 14.074,29 ha, tăng 178,16 ha so với hiện trạng năm 2006. 
+ Nhóm đất phi nông nghiệp: Năm 2006 có 3.915,75 ha, điều chỉnh QHSD đất đến năm 

2010 là 5.137,62 ha, tăng 1.221,87 ha so với hiện trạng năm 2006. 
+ Nhóm đất chưa sử dụng: Năm 2006 có 5.155,32 ha, điều chỉnh QHSD đất đến năm 2010 

là 3.755,29 ha, giảm 1.400,03 ha so với hiện trạng năm 2006. 
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể: 
+ Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 787,38 ha 
+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 97,49 ha 
+ Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu 

tiền sử dụng đất không phải đất ở: 21,65 ha 
+ Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 10,33 ha. 
1.3. Diện tích đất phải thu hồi, cụ thể: 
+ Thu hồi đất nông nghiệp: 787,38 ha 
+ Thu hồi đất phi nông nghiệp: 117,13 ha. 
1.4. Diện tích đất chưa sử dụng, đưa vào sử dụng cho các mục đích, cụ thể: 
+ Sử dụng vào mục đích nông nghiệp: 965,54 ha 
+ Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: 434,49 ha. 



 
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất chi tiết từng năm trong giai đoạn 2006 - 2010, bao gồm: 
2.1. Phân bố diện tích, cơ cấu các loại đất trong kỳ kế hoạch; 
2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; 
2.3. Kế hoạch thu hồi đất; 
2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích. 
 
3. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; 
- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; 
- Đề ra các giải pháp về chủ trương và vốn đầu tư; 
- Bám sát các chi tiêu sử dụng đất đã đề ra. 
 
4. Giải pháp thực hiện đối với một số loại đất 
- Tập trung đầu tư các khu đô thị mới, hạn chế việc giao đất phát triển tràn lan các dự án 

nhà ở kinh doanh. Khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội, các dự án 
chỉnh trang đô thị nhất là tại các khu trọng điểm. 

- Thúc đẩy việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở ngoại thành theo chủ 
trương của thành phố. 

- Đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng: Việc bố trí sử dụng đất chuyên dùng theo quy 
hoạch cần phải được tiếp tục bằng quy hoạch chi tiết. Bố trí sử dụng đất chuyên dùng cụ thể cần 
tập trung để thúc đẩy quá trình hình thành các khu dân cư lớn, phát huy hiệu quả tổng hợp các 
nguồn vốn đầu tư. Sử dụng đất chuyên dùng đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm. 

- Đất phát triển đô thị: Việc quy hoạch mở rộng nâng cấp không gian đô thị, thành phố Lào 
Cai trong kỳ quy hoạch cần được báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét, và chỉ khi có được sự 
cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì việc lựa chọn phương án và thực hiện 
phương án quy hoạch sử dụng đất mới đảm bảo tính khả thi. 

Phải dành quỹ đất thoả đáng để quy hoạch khu tái định cư khi Nhà nước có quyết định thu 
hồi đất để sử dụng cho mục đích dự án trong quy hoạch. Khu tái định cư phải được hoàn thiện 
trước về cơ sở hạ tầng như giao thông, đường điện, đường nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước 
thải, công trình phúc lợi xã hội... để khi người dân được giao đất di chuyển có tái định cư ngay. 

 
Điều 2. 
- Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố. 
- Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố  có trách 

nhiệm giám sát thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 

thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 
    (ĐÃ KÝ) 
Cao Đức Hải 

 


