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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi  

đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

 - Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật;  

 - Thực hiện Văn bản số 1893/STNMT-ĐĐ2 ngày 03/6/2022 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 6 tháng cuối năm 2022. 

  Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn kính trình Sở Tài Nguyên và Môi 

trường thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục 

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

(bổ sung) năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất: 

Tổng số danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất gồm 16 công 

trình, dự án, với tổng diện tích 63,87 ha (Đất trồng lúa 0,93 ha, đất khác 62,94 

ha), trong đó:  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 01 công trình, dự án với diện tích 

0,37 ha; 

- Đất giao thông có 04 công trình, dự án với diện tích 49,78 ha; 

- Đất thủy lợi có 01 công trình, dự án với diện tích 0,50 ha; 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo có 02 công trình, dự án, với diện 

tích 0,38 ha; 

- Đất cơ sở tôn giáo có 01 công trình, dự án với diện tích 1,92 ha; 

- Đất ở tại nông thôn có 04 công trình, dự án với diện tích 10,54 ha; 

- Đất ở tại đô thị có 01 công trình, dự án với diện tích 0,30 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 01 công trình, dự án với diện tích 0,02 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 01 công trình, dự án với 

diện tích 0,06 ha. 

 

 



2. Danh mục các dự án công trình, dự án xin chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ: 

Tổng số danh mục các công trình, dự án cần xin chuyển mục đích sử dụng 

đất gồm 06 công trình, dự án với tổng diện tích 1,4 ha (đất trồng lúa 1,41 ha). 

Khái toán tổng kinh phí thực hiện bồi thường, GPMB là: 56,87 tỷ đồng; 

Trong đó ngân sách Trung ương 28,88 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 11,23 tỷ đồng, 

ngân sách huyện 1,32 tỷ đồng, ngân sách xã 15,43 tỷ đồng. 

3. Hồ sơ gửi kèm tờ trình gồm: 

- Biểu 01: Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 6 tháng cuối 

năm 2022 trên địa bàn huyện Hương Sơn. 

- Biểu 02: Danh mục các dự án công trình, dự án xin chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện 

Hương Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn kính trình Sở Tài Nguyên và Môi 

trường thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục 

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

6 tháng cuối năm 2022./. 

 

 Nơi nhận:    
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;                                      (để báo cáo) 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TNMT, TC-KH, KTHT;   

- Lưu: VT, TNMT.  
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