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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

Số:         /QĐ - UBND  Ninh Bình, ngày       tháng 3 năm 2020 

   

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Ninh Bình 

    

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật quy hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 thành phố Ninh Bình; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô địa điểm một số 

công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành 

phố Ninh Bình đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 

1036/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

74/TTr-STNMT ngày 09 tháng 3 năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Ninh 

Bình với các nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 
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 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020. 

 3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020.  

(Có bản đồ và các biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan: 

 - Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Ninh 

Bình theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

 - Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử 

dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

 - Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo 

quy định. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với trường hợp cố tình chậm triển khai 

thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và       

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ 

tịch UBND thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

  
   Nơi nhận:  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VP3, VP4, VP5; 

   Ttt_VP3_QĐ43_ĐĐ 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Ngọc 
 


		2020-03-11T08:17:50+0700


		2020-03-12T09:27:12+0700


		2020-03-13T09:32:29+0700


		2020-03-13T09:32:29+0700


		2020-03-13T09:32:29+0700




