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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thực hiện thủ tục thu hồi đất để lập phương án sử dụng   

    

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;  

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;    

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn; 

Xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 01/2/2021 của UBND xã Sơn Long 

về việc đề nghị thu hồi đất để lập phương án sử dụng; 

 UBND huyện Hương Sơn đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường thu hồi diện tích: 7933,7 m2 đất, cụ thể: 

- Loại đất: Đất bằng chưa sử dụng, do UBND xã quản lý. 

- Vị trí khu đất đề nghị thu hồi được xác định theo trích lục bản đồ địa chính 

do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hương Sơn trích lục ngày 

29/01/2021. 

- Hiện trạng sử dụng và công tác bồi thường GPMB: Hiện nay có một số 

keo do 01 hộ dân trồng tự phát; không phải bồi thường GPMB (đã có Cam kết 

trả lại mặt bằng của hộ dân) 

- Toàn bộ diện tích sau khi thu hồi đề nghị giao cho Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Hà Tĩnh để quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch; lập phương án đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định. 

 Vậy, UBND huyện Hương Sơn đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xem xét quyết định./. 

Nơi nhận:                                                                                      

- Như trên;                                                                                            
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                                      
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