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      Số: 1065/QĐ-UBND
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 26  tháng 4  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chơn Thành.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1 l/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/1 l/2003;
Căn cứ Nghị định số 18l/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009  của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009  của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 787/TTr- STNMT ngày 23/11/2010  và Công văn số 300/STNMT-QHKH ngày 18/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sư dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) 01 thị trấn và 08 xã trên địa bàn huyện Chơn Thành, với những nội dung sau:
1. Tên Dự án : “Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) 01 thị trấn và 08 xã trên địa bàn huyện Chơn Thành”.
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Chơn Thành.
3. Đơn vị tư vấn thực hiện Dự án: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Hình thức đầu tư: Quy hoạch mới.
5.Tổng dự toán: 1.041.297.278 (Một tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm chín mươi chín mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi tám đồng) trong đó phân ra dự toán của từng xã, thị trấn như sau:

STT
Đơn vị hành chính
Dự toán kinh phí (đồng)
1
Thị trấn Chơn Thành
140.501.976
2

Xã Thành Tâm
112.540.275
3
Xã Minh Hưng
134.244.533
4
Xã Minh Long
113.194.984
5
Xã Minh Thành
106.391.531
6
Xã Minh Thắng
108.683.387
7
Xã Minh Lập
112.540.275
8
Xã Nha Bích
105.485.401
9
Xã Quang Minh
107.714.916
Tổng
1.041.297.278
6. Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp phải đầy đủ theo quy định và hồ sơ phải đạt yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
7. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Ngân sách huyện Chơn Thành kế hoạch năm 2011.
8. Thời gian thực hiện hoàn thành: Đến tháng 9/2011   .
Điều 2. Sau khi Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) 01 thị trấn và 08 xã trên địa bàn huyện Chơn Thành được UBND tỉnh phê duyệt, chính quyền địa phương, ngành chức năng có trách nhiệm:
1. UBND huyện Chơn Thành chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các Phòng, ban có liên quan của huyện phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện dự án theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước.
a) Đối với Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của các xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức thông qua HĐND xã, trước khi trình UBND huyện phê duyệt.
b) Đối với Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011   -2015) của thị trấn, các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị UBND huyện Chơn Thành có trách nhiệm gửi báo cáo thuyết minh dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường, để Sở lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành chức năng của tỉnh trước khi thông qua HĐND huyện. Sau khi HĐND huyện thông qua (có Nghị quyết kèm theo dự án), UBND huyện lập Tờ trình gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: hướng dẫn UBND huyện Chơn Thành tổ chức thực hiện dự án và phê duyệt dự án theo thẩm quyền; thẩm định dự án trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng trình tự quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Đốp, Phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.  

                  	CHỦ TỊCH
		    Trương Tấn Thiệu



