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NGHỊ QUYẾT 
Về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, 
lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 

Thị trấn Bắc Hà 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9 

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

đai; 
 Căn cứ Thông tư 30/2003/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; 
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 28/10/2005 Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà khoá XXI, 

nhiệm kỳ 2005 - 2010; 
Căn cứ Công văn số 1106/UBND-XDCB ngày 25/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều 

chỉnh diện tích tự nhiên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân huyện 

Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 
cuối 2006 - 2010 huyện Bắc Hà; 

Xét đề nghị của UBND huyện Bắc Hà tại tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm
2007, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Thống nhất thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 thị trấn Bắc Hà với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 
 
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: 
 
1.1. Diện tích cơ cấu các loại đất đến năm 2010: 
- Tổng diện tích đất nông nghiệp: 39,55 ha; chiếm 26,72% tổng diện tích đất. 
- Tổng diện tích đất phi nông nghiệp: 108,45 ha; chiếm 73,28%. 
- Tổng diện tích đất chưa sử dụng: 0 ha. 
                        (Có biểu số 01 kèm theo) 
 
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2010: 
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 62,75 ha; 
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 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: 0 ha; 
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,22 ha; 
                       (Có biểu chi tiết số 02 kèm theo) 
 
1.3. Diện tích đất phải thu hồi đến năm 2010: 
- Đất nông nghiệp: 47,03 ha; 



- Đất phi nông nghiệp: 2,36 ha; 
                        (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo) 
 
1.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đến năm 2010: 
- Đất nông nghiệp: 0,02 ha; 
- Đất phi nông nghiệp: 0,03 ha; 
                        (Có biểu chi tiết số 04 kèm theo) 
 
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối: 
 
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất theo các năm kỳ cuối: Chia ra các năm từ 2007 - 2010. 
                        (Có biểu chi tiết số 05 kèm theo) 
 
2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất các năm kỳ cuối: Chia ra các năm từ 2007 đến 

2010. 
                       (Có biểu chi tiết số 06 kèm theo) 
 
2.3. Kế hoạch thu hồi đất: Chia ra các năm từ 2007 đến 2010. 
                       (Có biểu chi tiết số 07 kèm theo) 
 
2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Chia ra các năm từ 2007 đến 2010. 
                        (Có biểu chi tiết số 08 kèm theo) 
 
Điều 2. Giao cho UBND huyện lập các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 thị trấn Bắc Hà và 
chỉ đạo thực hiện phương án được duyệt. 

 
Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực 

hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối thị trấn Bắc 
Hà theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân  huyện Bắc Hà, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 

tháng 12 năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
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Bùi Quốc Cân 
 


