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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục
công trình tôn giáo, thực hiện trong năm 2015
-------

Tại phiên họp ngày 25/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XII) đã
nghe và cho ý kiến về danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình tôn
giáo, thực hiện trong năm 2015. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường trình bày Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến phát biểu
của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
1- Việc bổ sung Danh mục công trình, dự án năm 2015 nhằm giải quyết
cơ sở pháp lý về đất đai cho một số công trình, dự án bức xúc, có ý nghĩa quan
trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
thống nhất thông qua danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sẽ triển khai thực hiện trong năm 2015 theo Tờ
trình số 2006/TTr-UBND, ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình
đó cần lưu ý thêm:
- Đối với công trình phát sinh mới triển khai trong năm 2015 (đường
ĐT.719B, điểm dân cư nông thôn Bình Sơn - xã Bình Tân, Bắc Bình): Đẩy
nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để bổ
sung danh mục công trình, dự án vào Quy hoạch và cập nhật vào kế hoạch sử
dụng đất năm 2015 để triển khai thực hiện theo quy định.
- Đối với 04 công trình, dự án sử dụng đất thương mại dịch vụ: Cần quan
tâm chỉ đạo có giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
2- Riêng đối với Danh mục công trình đất tôn giáo chưa có trong Quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cần thực hiện trong năm 2015:
Đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào các văn bản đã giải quyết về chủ trương,
các quyết định thu hồi, giao đất và nhu cầu thực tế của các cơ sở tôn giáo để bổ

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

2

sung vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào kế hoạch sử
dụng đất hàng năm để triển khai thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.
Căn cứ Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh
thông qua để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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