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UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR!
Can ciLuát I'd ch&c chInh quyn djaphu-ong ngày 19 tháng 6 nãm 2015,
Cán ct Luit Ddt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can cz Nghj dinh sd 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cüa ChInh
phá quy din/i c/il tiêt thi hành mót so diêu cza Luát Dat dai,
Can c& Nghi din/i sd 01/201 7/ND-C? ngay06 tháng 01 nám 2017 cüa C'hInh phi
tha dOi, bo sung mç51 sO nghj djnh quy din/i c/i tiêt thi /thnh Lut Dat dai,
Can th Thông tu sd 29/2014/TT-BTNMq' ngày 02 tháng 6 nám 2014
cza B
tru'&ng B Tài nguyen và MOi truthig quy djnh c/i tiêt vic 42p, diêu chin/i quy
hoach, kê hoach si dyng dat;
Xét d nghi cüa SO' Tài nguyen và Môi tnzthng tgi TO' trInh sO' 353 6/TTr-STNMT
ngày 06 tháng 11 nãm 2020.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyêt diu chinh chi tiêu &t nông nghip khác dâ di.rçc UBND tinh
phê duyt tai Quyêt djnh so 1097/QD-IJBNTJ ngày 29/5/2020 tir dja diem thrc hin ti
dia bàn xa Gio Hãi sang thirc hiên tai dia bàn các xâ: Linh Hãi, Gio Quang, vài diên tIch
5,13 ha (trong dO: xã Linh Hãi 1,13 ha, xã Gio Quang 4,0 ha); dông thai diêu chinh dja
diem thuc hin tai dia bàn xã Hãi Thai, vài diên tIch 1,48 ha và bO sung chi tiêu dat
nông nghip khac vào kê hoch sir diing dat nãm 2020 cUa huyn Gio Linh.
(ca phy lyc dan/i myc d an kern theo)
Diu 2. UBND huyen Gio Linh có trách nhim cong khai chi tiêu dt nông
nghiep khác diiyc dieu chinh và danh miic dir an ducic bô sung vào ké hoch scr dung
dat näm 2020, báo cáo két qua thirc hin theo dg quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu Iirc k tü ngày k)2.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sx Tài nguyen và Môi truông, Chü
tjch UBND huyn Gio Linh, Thu trixO'ng các S, ban, ngành có lien quan và các to
chirc, ca nhan có lien quan chlu trách nhiêm thirc hin Quyêt djnh nay.
Van phOng UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay len trang thông tin
diên tr tinh./.
Niyi nhân:
- Nhtr Dieu 3;
- Trung tarn tin hçc tinh;
-Ltru VT, TN.
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Dir an Trang tra i nuôi chim TrT hu&ng thjt Nam
Minh

Dir an Trang tr i tr ng cay duç c 1iu theo
huàng cong ngh cao
Diran Trang trai cOng ngh cao VIHFE Hâi
Thai

Di,r an Nba may xi r 1 rác thai sinhho t Gio
Linh

Cira hang xang du và khu djch vii tng hçp
Ng9c Anh
0,5 7

Diên tIch (ha)

Xà Phong BInh

Xã G io Quang

Xà Hãi Thai

Thira dt s 68, 69 thu c tBDDC s
15 xâ Gio Quang

Thira dt s 241 thu c tBDDC so 31
xã Linh Hài
Thira dt s 252 thuôc t?BDDC so23
xã Hái Thai

Thi ra dt s 3 16 thu c t1 BDDC so 1 6;
thra dt s 86 thu c t BDDC s 22;
Thüa dt s699 thuôc tBDDC s 21
xã Gio BInh (nay là xa Phong BInh)

Xã Linh Hal

Thira dat s 93 thu c t&BDDC s 09
xã G io Scm

Ghi chü

Xã Gio Scm

Dja diem
thuc hin
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