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NGHỊ QUYẾT
về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020
của thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 09 tháng 12 năm 2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy
định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 2303/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất
khu công nghiệp đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành; Báo
cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2022 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. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2020
của thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành như sau:
1. Giảm chỉ tiêu đất Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc của thị xã
Điện Bàn từ 390 ha xuống 362,1 ha (giảm 27,9 ha), chuyển cho huyện Núi
Thành.
2. Tăng chỉ tiêu đất Khu công nghiệp Bắc Chu Lai của huyện Núi Thành
từ 630 ha lên 657,9 ha (tăng 27,9 ha) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh
doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở
rộng.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cơ
quan chuyên môn kịp thời tham mưu điều chỉnh, cập nhật vào quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất của địa phương phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp quy
định tại Điều 1 Nghị quyết này; kiểm tra, thẩm định chặt chẽ các danh mục, dự
án đầu tư vào các khu công nghiệp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép
điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ
họp thứ bảy thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022./.
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- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, BND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh,
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND TX Điện Bàn và huyện Núi Thành;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TTXVN tại Q.Nam;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND.
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