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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục  

kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 

  

Căn cứ Luật đất đai 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; 

  Trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 

2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020. Qua kiểm tra, soát xét và nhu 

cầu và khả năng thực hiện các dự án đầu năm 2020 UBND huyện Hương Sơn kính 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 01 

công trình, để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. 

        Nhà máy nước sạch huyện Hương Sơn, tại đồi Trò Voi, thôn Thanh Sơn, xã 

Sơn Hàm với diện tích 1,00 ha đất lâm nghiệp (đất rừng trồng của hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng). Trên hồ sơ quy hoạch được điều chỉnh 2015 - 2020 khu đất không 

làm thay đổi mục đích sử dụng đất. 

 Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết 

định./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Lưu: VT. 
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