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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2007 đến năm 2010 của huyện Văn Bàn 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất 

đai; 
Thực hiện Thông tư số 30/2004/TT - BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều 

chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
Xét Tờ trình số 201/TTr - UBND ngày 17/12/2007 của UBND huyện Văn Bàn về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 đến 2010 của huyện Văn Bàn và báo cáo thẩm tra 
số 84/BC - BKT - XH ngày 24/12/2007 của Ban KT - XH. HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện. Kỳ họp thứ 9 
HĐND khóa XVIII thống nhất, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 đến 2010 

của huyện Văn Bàn với những nội dung chính như sau: 
 
1. Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch. 
 
2. Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch. 
 
3. Phân kỳ diện tích đất thu hồi trong kỳ quy hoạch. 
 
4. Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch. 
 
5. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch. 
 
6. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo từng năm. 
 
7. Kế hoạch thu hồi đất phân theo từng năm. 
 
8. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo từng năm. 
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo nghị quyết này) 
 
Điều 2. HĐND huyện giao 
- UBND huyện Văn Bàn có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng đất từ năm 2007 đến năm 2010 của huyện Văn Bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Nhà nước. 
 
- Giao cho thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát thực hiện thắng lợi nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Văn Bàn khóa XVIII nhất trí thông qua ngày 26 tháng 12 năm 

2007./. 
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