
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:  686/UBND-TNMT 
 

V/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất và  

danh mục công trình dự án thu hồi đất,  

chuyển mục đích sử dụng đất trồng  

lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6  

tháng cuối năm 2022 

 

Hương Sơn, ngày 7 tháng 6 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:      

- Trưởng các phòng, ban liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

  Thực hiện Văn bản số 1823/STNMT-ĐĐ21 ngày 30/5/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công 

trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng 6 tháng cuối năm 2022 cấp xã, cấp huyện, UBND huyện đề nghị 

Trưởng các phòng, ban cấp huyện; UBND các xã, thị trấn khẩn trương soát xét, 

nhu cầu sử dụng đất các công trình, dự án thực hiện cần thiết 6 tháng cuối năm 

2022 để lập danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các 

công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng năm 2022 của cấp xã, thị trấn nộp về UBND huyện tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ nhất (lập theo 

biểu mẫu biểu 01, 02 kèm theo). 

Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 10/6/2022. Sau thời gian trên đơn vị nào không có báo cáo về UBND 

huyện xem như đơn vị đó không có danh mục các công trình, dự án bổ sung 6 

tháng cuối năm 2022. 

Đây là nội dung hết sức quan trọng, phục vụ nhu cầu về thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn huyện, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Bình Thân 
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