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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 289/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất bổ sung năm 2020
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai năm
2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của
Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết việc lập, ñiều chỉnh
quy hoạch sử dụng ñất;
Xét Tờ trình số 1196/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 và Tờ trình
số 1335/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
về việc ñề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất bổ sung
năm 2020 trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 399/BC-HðND
ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ban ðô thị Hội ñồng nhân dân thành phố; ý kiến
của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Danh mục 10 công trình, dự án cần thu hồi ñất bổ
sung năm 2020; Tổng diện tích: 36,2232ha (Kèm theo Phụ lục).
ðiều 2: ðiều chỉnh diện tích thu hồi ñất năm 2020 ñể làm Công viên công
cộng tại dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu từ 8,5ha (theo Nghị
quyết 186/NQ-HðND ngày 19/10/2018 của Hội ñồng nhân dân thành phố)
thành thu hồi diện tích 2,4486ha.

