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JY BAN NHAN DAN
THANH PRO A NANG
S&MIB /QD-UBND

CQNG HOA xA 1101 CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Dà N&zg, ngàyOctháng ID nàm 2020

QUYET IHNII
V vic b sung k hoch sfr ding dt Ham 2020 cüa qun Son Trà
UY BAN NHAN DAN THANH PRO A NANG
Cn ct' Luat Td cht'c chInh quyn dia phwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luat tha doi, bô sung mç5t so dthu cia Luat Td clnc C'hInh phz và Luat To chi'c
chInh quyên djaphu'ong ngày 22 thang 11 nám 2019;
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Can ciLuIt Dã't dai ngày 29 tháng '11 näm 2013;
Can thNghj cl/nh so' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa C'hInh
phz quy dinh chi tiêt thi hành môt sO diu cáa Luât Dat dai,
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Can ct Ngh/ cl/nh so 01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia
ChInh phi tha dOi, bô sung m5t so Ngh/ cl/nh quy cl/nh chi tiêt thi hành Luat Dat
dai,
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Can th Thông tu s6 29/2014/TT-BTNMTJ' ngày 02 tháng 6 nàm 2014 cia Bô
trwó'ng B Tài nguyen và MOi trithng quy cl/nh chi tiêt vic lap, diêu chinh quy
hogch, kê hoçwh th dung dat,
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Can th Quylt cl/nh s6 360/QD-UBND ngày 30 tháng 01 nàm 2020 cia
UBND thành phô Dà Náng ye vic phê duyt ké hogch sü dyng dat nám 2020 cia
qun Scm Trà;

QUYET D!NH:
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Theo d nghj cüa UBND quan Son Trà tQi T& trInh s6 85/TTr-UBND ngày 30
tháng 7 näm 2020 và 56' Tài nguyen và MOi trithng tgi T6' trinh sO 55 /TTr-STNMT
ngày AA tháng g nàm 2020.

Diu 1. Phê duyt b sung thira dt s 18, ti ban d S6 T vao danh miic
chuyên m1ic dIch si'r drng dat trong k hoach sü diing d&t näm 2020 cUa qun Smi
Trà, cii the nhix sau:
-Thtadts6 18,tibánd6s6T.
- Dja dim: phuô'ng An Hái Tây, qun Scm Trà.
- Din tIch: 102,95m2.
Diu 2. CAn cr vào Di6u 1 cUa Quyt djnh nay, Uy ban nhân dan qun Scm
Trà có trách nhiêm:
- Cong b6 cong khai khu Mt duc b6 sung vào k hoch si dung Mt theo
&'Ing quy djnh cüa pháp 1ut v Mt dai; t6 chi'rc kim tra thix&ng xuyn vic thirc
hin kê hotch si.'r diing dat.
- Thrc hin chuy6n mic dIch si'r diing dat theo dung k hoach sü diing Mt
d dircmc duyt.
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- Cp nhat thi'ra cMt néu trén vào k hoach sii'r ding dt nàm 2021 cüa qun
Scm Trà.
l3iêu 3. Quy& dn1i nay có hiu 1irc tir ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Doân Di biu Qu& hi, HOi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô; Giám doe SOr Tâi nguyen và Môi trtthng; Giám doe
Van phOng Dang k dat dai thành ph; Thu tnthng các e quan có lien quan và
Chü tjch UBND qun Scm Trà ehju tráeh nhim thi hành Quyêt djnh nay.
VAn phông Doan di biu Qu6e hi, Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan
thânh phô chju trãch nhim dua Quyet djnh nay len Cong thông tin din tcr cUa
thânh phô Dà Ning4 ,..-'
,,
Noinhân:
-NhuDiu4;
- ITI U, TT HDND thành ph6 (B/c);
- Ltru: VT, DTDT, STNMT.
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TM. JY BAN NHAN DAN
CHU TICH
HO TICH

ran Van Mien

