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CÔNG BÁO

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

01 - 22/5/2006

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

Số : 111/Qð-UBND

Huế, ngày 12 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010
của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam ðông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi
hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh 170/2004/Nð-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp,
ñổi mới và phát triển Nông trường Quốc doanh;
Căn cứ Nghị ñịnh 200/2005/Nð-CP ngày 03/12/2005 của Chính phủ về sắp
xếp, ñổi mới và phát triển Lâm trường Quốc doanh;
Căn cứ Thông tư 04/2005/TT-BTNMT ngày 18/7/2005 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng ñất ñai khi sắp xếp, ñổi mới và
phát triển các Nông, Lâm trường Quốc doanh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tại Tờ trình
số 01/ TTr-TN&MT-ðK ngày 04/01/2006,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 của Ban quản
lý rừng phòng hộ Nam ðông, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010.
a. Diện tích, cơ cấu theo các mục ñích sử dụng:
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Loại ñất
Tổng diện tích tự nhiên :
ðất nông nghiệp
ðất sản xuất nông nghiệp
ðất trồng cây hàng năm
ðất trồng cây lâu năm
ðất lâm nghiệp
ðất rừng sản xuất
ðất rừng phòng hộ
ðất rừng ñặc dụng
ðất nuôi trồng thuỷ sản

Hiện trạng sử dụng
ñất ñến năm 2005
Diện tích Cơ cấu
( ha)
%
100
31.892,6
71,9
22.932,9

22.932,5
4.293,3
18.639,2

71,9
13,6
58,3

Quy hoạch sử dụng
ñất ñến năm 2010
Diện tích Cơ cấu
( ha)
%
100
31.892,6
99,0
31.566,0

31.565,6
4.677,3
26.888,3

99,0
14,7
84,3

