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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 
_____________ 

 

Số: 203/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND  

ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bổ sung danh mục các  

dự án cần thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 

 trên địa bàn tỉnh  
____________________________ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, sử dụng 

đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh;  Báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu 

quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh tên 01 dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất 

trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Mỹ tại Nghị quyết số 

186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh từ “Dự án đầu tư xây dựng Khu 

nhà ở liền kề để bán 319” thành “Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại 

319”. 

Điều 2. Bổ sung 06 dự án cần thu hồi đất năm 2019 với tổng diện tích là 

19,78 ha (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). 

Điều 3. Bổ sung 07 dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 với 

tổng diện tích 24,38ha, trong đó diện tích đất trồng lúa là 11,23 ha (Chi tiết tại 

Phụ lục 02 kèm theo). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này.  
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Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát các dự án, công trình đảm bảo phù 

hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các huyện, thành phố đã được 

phê duyệt khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các chủ đầu 

tư; xác định nguồn lực đầu tư, tiến độ sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI - Kỳ họp 

thứ Tám thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Đỗ Xuân Tuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 


