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- ðất phi nông nghiệp khác: 0,63 ha
(chi tiết phụ lục 3: diện tích ñất phải thu hồi).
1.4. Diện tích ñất chưa sử dụng ñưa vào sử dụng cho các mục ñích sử dụng
trong kỳ ñiều chỉnh quy hoạch: trong kỳ ñiều chỉnh quy hoạch 2006 - 2010 sẽ khai
thác 106,16 ha ñất chưa sử dụng, bổ sung cho các loại ñất sau:
- ðất sản xuất nông nghiệp 106,16 ha;
(chi tiết phụ lục 4: diện tích ñất chưa sử dụng ñược ñưa vào sử dụng).
2. Nội dung kế hoạch sử dụng ñất:
2.1. Phân bố diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch 2006 - 2010: (chi tiết
phụ lục 5: phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch 2006 - 2010).
2.2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất: Trong kỳ kế hoạch sử dụng ñất
05 năm 2006-2010 ñất nông nghiệp chuyển sang ñất phi nông nghiệp là 1.389,55 ha.
Phân bố cho các năm như sau: năm 2006 chuyển 268,1 ha; năm 2007: 169,33 ha;
năm 2008: 194,4 ha; năm 2009: 3,84 ha và năm 2010 thu hồi 5,2 ha.
2.3. Kế hoạch khai thác ñất chưa sử dụng: trong kế hoạch kỳ cuối, diện tích
ñất chưa sử dụng ñược ñưa vào sử dụng là 106,16 ha, phân ra các năm như sau: năm
2007: 10,0 ha, năm 2008: 15,0 ha, năm 2009: 25,0 ha và năm 2010: 56,16 ha.
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai và tổ
chức thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ và quyền hạn quy ñịnh.
Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, ðại biểu Hội
ñồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Châu ðức khóa III, kỳ họp
thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2006./.
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