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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 các huyện, thành phố, thị xã 
 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2018 của Chính phủ về Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh; 

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

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

dụng đất;  

Căn cứ Nghị quyết 751/2019-UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Thực hiện Văn bản số 1261-TB/TU ngày 09/5/2020 của Tỉnh ủy về việc thông 

báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc về tình hình thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; 

 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở tổng hợp đề nghị 

của UBND cấp huyện, của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện và của các Ủy viên UBND tỉnh) tại Văn bản số 2146/STNMT-ĐĐ2 ngày 

07/7/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung 143 công trình, dự án có tổng diện 

tích 678,49 ha vào quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của 13 huyện, thị xã, thành 

phố (Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:  
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Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt chi tiết theo 

đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với từ đơn vị cấp huyện; 

- Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất theo đúng 

quy định của pháp luật về đất đai;  

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ 

trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP phụ (trách); 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 
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  Đặng Ngọc Sơn 

 
 

 

 

 

 


		nguyenduynghi@hatinh.gov.vn
	2020-07-07T15:55:25+0700


		ubhatinh@hatinh.gov.vn
	2020-07-07T16:25:26+0700




