UBND TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3656/STNMT-QHKHSDĐ

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2021

V/v đôn đốc tổ chức thực hiện lập
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, quy định: Quý III hàng
năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của
năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định và trình Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 31 tháng 12.
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2013 được sửa
đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên
quan đến Luật quy hoạch năm 2018 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ
chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”.
Ngày 29 tháng 9 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số
2758/STNMT-QHKHSDĐ về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 cấp huyện.
Ngày 09 tháng 12 năm 2021 tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh
Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND Về Danh mục các dự án cần
thu hồi đất năm 2022 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập Kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và
trình phê duyệt theo quy định hiện hành, thời gian hoàn thành trước ngày
25/12/2021; Gửi kèm theo Công văn đôn đốc này là Nghị quyết số 66/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để UBND các
huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và
Môi trường tại mục 1, 3, 4 Công văn số 2758/STNMT-QHKHSDĐ ngày 29
tháng 9 năm 2022.
Sở Tài nguyên và Môi trường, trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ
chung./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Các đ.c PGĐ Sở (biết);
- Phòng TN&MT các huyện, TP (th/h);
- TTCNTT TNMT (đăng tin);
- Lưu VT, QHKHSDĐ.
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