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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 238 /UBND - TNMT
V/v triển khai xây dựng Kế
hoạch sử dụng đất năm 2020
của huyện Krông Năng

Krông Năng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Các Phòng, ban, đơn vị có nhu cầu sử dụng đất;
- Các Doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
Nhằm triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện kịp
thời, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt; làm cơ
sở pháp lý để lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất, thu hồi đất trong năm 2020 thực hiện các công trình, dự án phục vụ mục
tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Yêu cầu các Phòng, ban, ngành của huyện; các đơn vị an ninh, quốc
phòng; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp, tổ chức; hộ gia đình, cá nhân
trên địa bàn huyện có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020, tổ chức đăng ký danh
mục công trình, dự án có sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp
huyện, thành phần hồ sơ đăng ký theo đúng quy định như sau:
- Phiếu đăng ký danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm
2020 cấp huyện (có mẫu kèm theo);
- Bản sao các căn cứ pháp lý có liên quan: Quyết định chủ trương đầu tư;
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư); Quyết định phê duyệt
dự án đầu tư; Văn bản thể hiện dự án được ghi vào kế hoạch vốn đầu tư năm
2020…
- Bản trích lục, trích đo khu đất hoặc bản vẽ thiết kế dự án hay sơ đồ thể
hiện vị trí khu đất.
- Hồ sơ đăng ký của các đơn vị an ninh, quốc phòng gửi về UBND huyện.
Hồ sơ đăng ký của các phòng, ban cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các doanh
nghiệp và hộ gia đình, cá nhân gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường.
2. Giao UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho
các các tổ chức, doanh nghiệp; hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên

địa bàn mình quản lý tổ chức đăng ký danh mục, công trình dự án có sử dụng đất
vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; Việc thông báo phải được công
khai rộng rãi, niêm yết tại Trụ sở UBND xã, thị trấn, điểm sinh hoạt của khu dân
cư, thông báo trên đài truyền thanh của xã, thị trấn; đồng thời UBND các xã, thị
trấn có trách nhiệm tổng hợp danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trong Kế
hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn mình quản lý gửi về Phòng Tài nguyên
và Môi trường để tổng hợp.
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký danh mục công trình, dự án có sử
dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện đến hết ngày
30/6/2019.
4. Đối với những công trình, dự án đã đăng ký liên tiếp vào Kế hoạch sử
dụng đất các năm 2017, 2018, 2019 nhưng chưa thực hiện thì không đăng ký tiếp
vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của
các Phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn; các doanh
nghiệp, tổ chức; hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện
xử lý, tổng hợp xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trình Sở Tài
nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.
6. Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện đăng tải Công văn này lên trang
thông tin điện tử của huyện (tại địa chỉ http://www.krongnang.daklak.gov.vn); Giao
Đài truyền thanh, truyền hình huyện đưa tin việc đăng ký danh mục công trình, dự
án có sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.
Sau ngày 30/6/2019, nếu Phòng, ban, ngành của huyện; Công an huyện,
Ban chỉ huy Quân sự huyện; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp, tổ chức;
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện không đăng ký danh mục công trình, dự
án có nhu cầu sử dụng đất thì coi như đơn vị, cá nhân đó không có nhu cầu sử
dụng đất trong năm 2020.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để b/cáo);
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (để b/cáo);
- CT, PCT UBND huyện (để chỉ đạo);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Đài TTTH huyện (để đưa tin);
- Trang thông tin điện tử của huyện;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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nhân dân huyện
Krông Năng
Cơ quan: Tỉnh Đắk
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Châu Văn Lượm

(Mẫu kèm theo Công văn số: 238/UBND-TNMT ngày 03 / 4 /2019 của UBND huyện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện
Kính gửi:………………………………………………
1. Tên đơn vị đăng ký: ...............................................................................................
2. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
3. Số điện thoại:………………………………..; Email: ..........................................
4. Thông tin về công trình, dự án, nhu cầu sử dụng đất:
- Tên công trình, dự án: ................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất thực hiện công trình, dự án:
+ Thửa đất số:………………………….; Tờ bản đồ số: .............................................
+ Thôn/buôn:…………………..xã/thị trấn:…………………; huyện ........................
- Diện tích:……………………………… (m2).
- Mục đích sử dụng đất theo hiện trạng: ......................................................................
- Có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:
+ Đất trồng lúa: ......................................... (m2).
+ Đất rừng phòng hộ: ................................ (m2).
+ Đất rừng đặc dụng: ................................. (m2).
- Diện tích phải thu hồi đất:………………………..(m2); Tên người/tổ chức có đất
bị thu hồi:....................................................................................................................
5. Hình thức đăng ký: Đăng ký mới 2020/Chuyển tiếp năm 2019 sang năm 2020.
6. Hồ sơ kèm theo:
 Quyết định chủ trương đầu tư;
 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư);
 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;
 Văn bản thể hiện dự án được ghi vào kế hoạch vốn đầu tư năm 2020,…
 Bản trích lục, trích đo khu đất hoặc bản vẽ thiết kế dự án hay sơ đồ thể
hiện vị trí khu đất.

Các
loại
văn
bản
khác:…………………………………………………….
Nơi nhận:
Đơn vị/cá nhân đăng ký
- Như trên;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã/thị trấn.

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

