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Kbang, ngày tháng 9 nàrn 2020

NGH! QUYET
V diêu chinh chi tiêu dt trông cay Iâu nãm sang dtt trông
cay hang 11am và diu chinh vl trI, chI tiêu sfr dtjng dat nông nghip khác
nàm 2020 tii do'n vj hành chInh cap xã trên dja bàn huyn Kbang
1191 BONG NHAN DAN HUYN KBANG,
KHOA VII- KS HQP THTJ' MIX(fl HA!
Can cz' Lut Td chic chInh quyn dja phtro'ng nám 2015 và Luat si'ca ddi, ha
sung nit so diêu cza Lut TO chic chInh quyên djaphzrcing näm 2019;
Can czcLut Dá't d'ai nám 2013;
Can ci2 Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 05 nàm 2014 cza ChInh
phi ye thi hành Lugt Dat dai; Thông tu SO 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014
cia Bç5 Tài nguyen và MOi trithng "quy djnh chi tiêt vic 1p quy hoch, kê
hogch sic dyng dat";
Can ci Quyê't djnh s 331/QD-UBND ngày 16/6/2019 cza UBND tin/i Gia
Lai "Vêvic diêu chinh quy hogch st'c dyng dat den närn 2020 và kêhoch sj
dyng dat nà,n dáu cia diêu chin/i quy hogch huyn Kbang", Quyêt djnh sO
95/QD-UBND ngày 06/3/2020 "Vé vic phê duyt kê hogch sic dyng dat nám
2020 huyçn Kbang";
Xét Ta trInh sO' 102/7Tr- UBND ngày 04/9/2020 cia UBND huyn "V/v d nghj
diêu chinh chi tiêu dat trOng cay lOu närn sang dOt trOng cOy hang nOm và diêu
chinh vj tri, chi tiêu sic dyng dOt nOng nghip khác nOm 2020 tçzi cOc xà trên d/a bàn
huyn "; Báo cáo thOrn tra cza Ban Kinh tê-Xâ hc5i HDND huyn và kién tháo
lu2n cia cOc dcii biêu Hç5i dOng nhOn dOn huyn tgi k5' hQp,
QUYET NGH!:
Biu 1. Thng nh.t diu chinh diu chinh chi tiêu dt trng cay lâu nàm sang
dat trông cay hang nàm và diêu chinh vj trI, chi tiêu si:r ding dat nông nghip khác
nãm 2020 tai các xã, thj, trân trên da bàn huyn nhu ni dung Ta trinh so 102/TTrUBND ngày 04/9/2020 cüa UBND huyn, ci the nhu sau:
- Diu chinh giâm chi tiêu dt trng cay lâu nám 04 ha c tang chi tiêu dt
trông cay hang näm khác 04 ha (bao gôin xä Kong Ba La. 02 ha; Thj frOn Kbang:
02 ha).
- Diu chinh vj trI, din tIch chi tiêu dt nông nghip khác trên dja bàn
huyn:
+ Giàm chi tiêu dt nông nghip khác ti xà Däk Smar: 02 ha.

+ Tang din tIch dat nông nghip khác ti xã Kong Ba La: 02 ha;
Diu 2. Giao UBND huyn t chirc thirc hin Ngh quyêt nay dung quy djnh.
Nghi quyt nay a duçic FIDND huyn khóa VII, nhim k3' 2016-2021 thông
h9p thir Mi.thi hai ngày 06/10/2020 và có hiu 1c kê tir ngày k./.
qua tai
.Noi nhzân:
-U RDND tinh;
-TT Huyn üy;
-U UBND huyn;
- S& NN và PTNT, Si TN&MT;
- Các vi di biêu HEND huyn;
- Cáo ca quan, dan vi thue huyn;
-U HDND, UBND cac xã, thj trân;
-LiniVT,TH,VP.
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