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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số:             /UBND-TN 

V/v lập Danh mục các công trình, dự 

án cần thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất năm 2022 trình HĐND 

tỉnh và Lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 cấp huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày        tháng        năm 2021 

 

      

Kính gửi:  

- Các phòng, ngành cấp huyện; 

- Các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 3901/STNMT-ĐĐ2 ngày 04/10/2021 của Sở Tài 

nguyên Môi trường về việc lập Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trình HĐND tỉnh và Lập kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 cấp huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành cấp huyện; các 

cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp với 

Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Về việc lập danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp cuối năm 2021:  

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm CNTT, Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường khẩn trương rà soát việc thực hiện danh mục các công trình dự án 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại các Nghị quyết 256/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; Nghị quyết 

18/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4436/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 

- Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã lập trình UBND huyện 

tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và nhu cầu sử dụng đất đối với các 

công trình, dự án phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội năm 2022 để lập danh 

mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 của địa phương nộp về phòng 

Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định và báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021 

(Báo cáo phải nêu rõ có bao nhiêu công trình dự án đã được thực hiện, ước thực 

hiện từ thời điểm báo cáo đến hết năm 2021, bao nhiêu công trình dự án không 

thực hiện được trong năm, đề nghị chuyển sang năm 2022, số công trình dự án 

phải đưa ra khỏi kế hoạch; đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc 

không thực hiện, danh mục công trình dự án phát sinh năm 2021. 

Hồ sơ, tài liệu gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường bằng Văn bản giấy 

và file số (qua hệ thống hscvdt.hatinh.gov.vn tại địa chỉ phòng tài nguyên - môi 

trường) trước ngày 05/11/2021. 
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Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện danh mục các công trình dự án thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị HĐND tỉnh thông qua danh mục các 

công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên 

địa bàn, kèm theo các biểu sau: 

+ Biểu danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 (theo mẫu 

biểu 1 kèm theo); 

+ Biểu danh mục các công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 (theo mẫu biểu 2 kèm 

theo). 

+ Biểu đánh giá việc thực hiện danh mục các công trình, dự án cần thu hồi 

đất và xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

(theo mẫu biểu 3 và 4 kèm theo). 

Yêu cầu các phòng ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp với 

Trung tâm CNTT, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường rà soát kỹ, lập danh mục các 

công trình dự án một cách sát đúng với thực tế, tổng hợp theo hướng dẫn, nộp kết 

quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn (Địa phương nào không 

có hồ sơ gửi về phòng, Chủ tịch UBND đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện). 

2. Về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện: Sau khi danh mục 

các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua, trên cơ 

sở hồ sơ UBND các xã, thị trấn trình danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 

đất (Lập luôn danh mục các công trình, dự án không thuộc đối tượng phải thu 

hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022), Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm CNTT, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện nộp về Sở Tài nguyên 

và Môi trường (chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày có Nghị quyết của 

HĐND tỉnh) để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các phòng, ngành liên quan quan tâm thực 

hiện kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TN. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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