
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TIINH THAI NGUYEN Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

S:  1S  /QD-UBND Thai Nguyen, ngày ' tháng  f  nám 2021 

QUYET D!NH 
Phê duyt bei sung k hoich sfr diing dt nàm 2021 

trên dla  bàn thành ph Thai Nguyen 

U( BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN 

Can c&Luat Td chz'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nãm 2015, 

Can ct' Luit Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can cz' Nghj djnh s 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cza 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành m3t so diêu cia Lu2t Dat dai; 

Can c& Nghj djnh sO' 01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 näm 2017 cia 
ChInh phi tha dOi, bO sung mt7t sO' Nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Luát 
Dat dcii; 

Can ci Nghj djnh 5O' 148/2020/ND-CF ngày 18 tháng 12 nám 2020 cl/a 
ChInh phi. tha ddi, hO sung mç5t 5O' nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành LuIt 

Dat dai,' 

Can c& Thông tu' sO' 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 nám 2021 cia 
Bç5 tru'&ng B5 Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh k5 thut vic lcp, diêu chinh 
quy hogch, kê hogch th dyng dat,' 

Theo d nghj cza Giám dO'c SO' Tài nguyen và MOi tru'O'ng tgi TO' trinh so' 
319/TTr-STNMTngày 10 tháng 6 näm 2021. 

QUYET JJ!NH: 

Diu 1. Phê duyt b sung k hotch sir diing dt näm 2021 d& vi 01 dr 
an trên da bàn thành ph Thai Nguyen, vâi tng din tIch sü ding dt là 15,06 

ha (chi tiê't tgiphy lyc kern theo). 

Diu 2. Giao UBND thành ph Thai Nguyen: 

1. Cong bi cong khai k hoich si.r dicing dt (b sung) näm 2021 theo dung 
quy djnh cüa pháp lut ye dt dai. 

2. Thirc hin giao dt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch sü drng dAt theo dñng 
k hotch sü diing dat dã duçc phê duyt. 

3. Theo dôi, kim tra, tng hçp, báo cáo vic th'çrc hin k hotch sü diing 
dAt näm 2021 theo quy djnh cüa Lut Dat dai. 



Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Tài nguyen 
và Môi truông, Chñ tjch UBNID thành pM Thai Nguyen vâ t chüc, cá nhân lien 
quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh  này.I.' 

Nii nhçin: 
-Nhi.rDiêu3; 
- Chü tjch và các PCT UBND tinh; 
- TT. Thông tin - VP UBND tinh; 
- Lxu: VT, CNN&XD. 

HIEPCH (lob). 

TM. Uc( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Lê Quang Tin 

2 



PHU LUC 
Danh mtic 01 diy an phê duyt b sung k hoch sü' diing dt nàm 2021 

trên dla  bàn thành phô Thai Nguyen 

(Kern theo Quylt djnh so'  list  /QD- UBND ngày It tháng (nárn 2021 
cia Uy ban nhdn dan tinh Thai Nguyen) 

STT 
TOn cong trInh, dr an 

sfr ding dat 
Dja dim (x 

phu'àng, huyn,) 

Diên 
tIch 
(ha) 

Sfr dung tu nhOm dt (ha) 

NhOm dt nông nghip 

NhOm 
dat 
phi 

nong 
nghip 

NhOm 
dt 

chira 
sir 

diing 
Tong 

Trong do: 

Bat 
trông 

lüa 

Bat 
rung 

phong 
h 

Bt 
rtrng 
dc 

ding 

TONG CONG 15,06 15,06 

Khai thác mô dt lam vtt 
lieu san lap t?i  khU V%rC cac 
xóm: Nhân HOa, Lang 
Mon, Dirc Hôa, xâ Thjnh 
fXrc và t 6, t 12, phu?mg 
Phil Xá 

Xä Thjnh DOc, 
thành ph Thai 
Nguyen 

13,16 13,16 

PhuOng PhU Xá, 
thành ph Thai 
Nguyen 

1,9 1,9 
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