CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

___________________________

Số: 1568/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bàn giao đất khu vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Dương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh
Bình Dương do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lý sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.
Điều 2: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:
1. Ra quyết định thu hồi đất (trong tháng 12 năm 2006) và thực hiện việc quản lý sử dụng diện
tích đất nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo quy định
của pháp luật.
Điều 3: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thống nhất với Bộ Quốc phòng về
địa điểm, diện tích đất và quyết định giao đất cho các đơn vị quân đội đang đóng quân tại khu
vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (thuộc Quân khu 7 Bộ Quốc phòng) để sử
dụng xây dựng doanh trại và các công trình quốc phòng tại nơi đóng quân mới.
Điều 4: Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) thực hiện việc di chuyển các đơn vị quân đội đang đóng
quân trên khu vực đất nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến nơi ở mới để bàn
giao toàn bộ diện tích đất nêu tại Điều 1 Quyết định này cho tỉnh Bình Dương và các hồ sơ kèm
theo. Việc này hoàn tất trong tháng 7 năm 2007.
Điều 5: Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Dương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý, trình Chính phủ phê duyệt.
Điều 6: Giao Bộ Tài chính đề xuất việc hỗ trợ kinh phí để Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung
nêu tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 7: Yêu cầu các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Dương khẩn trương và phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nội dung của Quyết
định này. Báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2007.
Điều 8: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,

(Đã ký)

- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư lệnh QK 7 (Bộ Quốc phòng);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, NN, QHQT, VX, KTTH, TTBC, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

Nguyễn Tấn Dũng

