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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 12/NQ-HĐND Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất rừng sản xuất năm 2019 sang mục đích khác 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc xem xét, quyết định chủ trương danh mục công trình, dự 
án sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo 
thẩm tra số 14/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 
sang mục đích khác, với một số nội dung cụ thể như sau: 

1) Diện tích chuyển mục đích: 2,15ha rừng trồng bạch đàn, về quy hoạch 
thuộc chức năng sản xuất.  

2) Địa điểm: Khoảnh 8, tiểu khu 302, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. 

3) Ranh giới, toạ độ: Giới hạn các điểm góc có tọa độ hệ VN.2000 múi 30 
như sau: 

Điểm 
Hệ VN.2000 

Điểm 
Hệ VN.2000 

X(M) Y(M) X(M) Y(M) 

1 1530.895 589.567 4 1530.889 589.787 

2 1530.984 589.588 5 1530.869 589.735 

3 1530.959 589.836    
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 4) Mục đích: Thực hiện Đề án san lấp mặt bằng xây dựng công trình Khu 
dân cư các phường Nhơn Hưng, Nhơn Hòa và xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Thanh Tùng 

 

 


