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NGHỊ QUYẾT 
Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2007 - 2010 huyện Bát Xát 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị quyết số 16/2006/NQ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Lào Cai; 
Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc hướng 

dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, 
các Bộ, ngành liên quan về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 265/TTr - UBND ngày 26/12/2007 của UBND huyện Bát Xát về việc thông qua 
phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 huyện Bát Xát, Báo cáo thẩm 
tra số 38/BC-BKT-XH ngày 26/12/2007 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND 
huyện dự kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát khóa XVI - kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 -
2010 huyện Bát Xát với các chỉ tiêu sau 

 
- Tổng diện tích tự nhiên của huyện Bát Xát 106.189,69 ha, trong đó: 
+ Tổng diện tích đất nông nghiệp hiện có là: 49.287,67 ha, chiếm 46,41% diện tích tự nhiên của huyện. 

Diện tích quy hoạch đến năm 2010 là 65.207,45 ha, chiếm 61,41% diện tích tự nhiên, tăng 15.919,8 ha so 
diện tích hiện có. 

+ Tổng diện tích đất phi nông nghiệp hiện có là: 4.693,27 ha, chiếm 4,42% diện tích tự nhiên của huyện. 
Diện tích quy hoạch đến năm 2010 là 6.025,60 ha, chiếm 5,67% diện tích tự nhiên, tăng 1.332,33 ha so diện 
tích hiện có. 

+ Tổng diện tích đất đồi núi chưa sử dụng hiện có là: 52.208,75 ha; chiếm 49,16% diện tích tự nhiên của 
huyện. Diện tích đưa vào sử dụng đến năm 2010 là 34.956,64 ha, chiếm 32,91% diện tích tự nhiên, giảm 
17.252,11 ha so diện tích hiện có. 

(Có báo cáo thuyết minh chi tiết và phụ biểu kèm theo) 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
 
1. Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai phê duyệt. 
 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bát Xát khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 28/12/2007./. 

 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

                                                                                                 Bùi Hữu Lợi 
 


