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NGHỊ QUYẾT 
Về bổ sung danh mục dự án thuộc trường hợp  

Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 11) 
 

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

Căn cứ 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 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1316/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND 

ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung Dự án Trạm biến áp 220 kV - Vĩnh Hảo và đường dây 

220 kV đấu nối tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong vào danh mục dự án thuộc 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021, với diện tích 14.570,1 m
2
. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ 

họp chuyên đề (lần11) thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua./. 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Tài chính; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,      

  Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;   

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các VP: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, (CTHĐ. 09) Tấn Duy 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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