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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 HUYỆN CẨM KHÊ 
               ––––––– 
    Số:  13/2006/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  –––––––––––––––––––––––– 

   Cẩm Khê, ngày 27 tháng 12  năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2007  
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ  

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1.063/TT-UBND ngày 12-12-2006 của UBND 
huyện Cẩm Khê về việc ñề nghị xét duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2007; Báo cáo 
số 16-BC/BKT-HðND ngày 20-12-2006 của Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện và 
Báo cáo thuyết minh số 165/BC-UBND ngày 12-12-2006 của UBND huyện kèm 
theo và  thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ:  

 

ðiều 1. Tán thành thông qua Tờ trình số 1.063/TT-UBND ngày 12-12-2006 
của UBND huyện Cẩm Khê về việc ñề nghị xét duyệt kế hoạch sử dụng ñất 2007 
như sau:  

1. Tổng diện tích ñất dành cho mục ñích phi sản xuất nông nghiệp năm 2007 
là: 114,23 ha cụ thể:  

- ðất ở nông thôn 15,44 ha (trong ñó ñể bán ñấu giá 2,91 ha). 

- ðất ở ñô thị 0,93 ha (trong ñó ñể bán ñấu giá 0,40 ha). 

- ðất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 0,54 ha. 

- ðất quốc phòng, an ninh 0 ha  

- ðất khu công nghiệp 6,76 ha  

- ðất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 30,34ha  

- ðất cho hoạt ñộng khoáng sản 4,50ha  

- ðất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 9,98ha. 

- ðất giao thông 23,79ha  

- ðất thủy lợi 6,38 ha. 

- ðất truyền dẫn năng lượng, truyền thông 0,28 ha  

- ðất cơ sở văn hóa 2,85 ha  
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- ðất sự nghiệp y tế 0,28ha  

- ðất cơ sở giáo dục, ñào tạo 3,87 ha  

- ðất cơ sở thể dục, thể thao 2,17ha  

- ðất chợ 4,05ha  

- ðất có di tích, danh thắng 0,31ha  

- ðất bãi thải, xử lý chất thải 0,10ha  

- ðất tôn giáo, tín ngưỡng 0,45ha  

- ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa 1,21 ha.  

 

2. Kế hoạch chuyển ñất nông nghiệp sang ñất phi nông nghiệp là 108,81ha 
trong ñó:  

- ðất sản xuất nông nghiệp là 107,06ha chia ra:  

+ ðất trồng cây hàng năm 101,45ha (ñất chuyên trồng lúa nước 26,78ha).  

+ ðất trồng cây lâu năm 5,61ha  

- ðất lâm nghiệp là 0,65ha.  

- ðất nuôi trồng thủy sản là 1,10ha. 

 

3. Kế hoạch chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất trong nội bộ ñất nông nghiệp là 
35,36ha trong ñó:  

- Chuyển ñất trồng lúa nước sang nuôi trồng thủy sản là 35,36ha.  

 

4. Kế hoạch thu hồi ñất là 110,99ha trong ñó:  

- Thu hồi ñất nông nghiệp là 108,81ha chia ra.  

+ ðất trồng cây hàng năm 101,45ha (ñất chuyên trồng lúa nước 26,78ha).  

+ ðất trồng cây lâu năm 5,61ha.  

+ ðất lâm nghiệp 0,65ha  

+ ðất nuôi trồng thủy sản 1,10ha. 

- Thu hồi ñất phi nông nghiệp là 2,18ha.  

 

5. Kế hoạch ñưa ñất chưa sử dụng vào sử dụng là 151,15ha. 

- Chuyển ñất chưa sử dụng vào mục ñích nông nghiệp là 147,91ha:  

+ ðể sản xuất nông nghiệp 45,00ha.  

+ ðất lâm nghiệp là 100,00ha.  

- Chuyển ñất chưa sử dụng sang ñất phi nông nghiệp là 3,24ha:  

+ ðất ở 0,79ha.  
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+ ðất chuyên dùng 2,17ha. 

+ ðất tôn giáo, tín ngưỡng 0,13ha.  

+ ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa 0,15ha.  

 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao:  

- UBND huyện tổ chức, chỉ ñạo triển khai và thực hiện nghị quyết theo ñúng kế 
hoạch ñã ñược duyệt, nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên ñịa bàn. 

- Thường trực HðND, các Ban của HðND, ñại biểu HðND huyện tăng cường 
giám sát việc thực hiện nghị quyết.  

Nghị quyết ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Cẩm Khê khóa XVI, kỳ họp thứ 
tám nhất trí biểu quyết thông qua ngày 27-12-2006. 

 

CHỦ TỊCH 

Trần Tiến Văn (ñã ký) 


