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NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 
các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh 
tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.
1. Chấp thuận thu hồi 4.508,48 ha đất để thực hiện 696 dự án, công trình 

phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. 
(Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.453,59 ha đất trồng lúa và 
18,63ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 665 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm).



2

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 
kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;         (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu;       
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.     

Phạm Xuân Thăng
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