
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĨNH LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-TNMT 
V/v công bố công khai và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch sử dụng đất  

năm 2022, huyện Vĩnh Lộc. 

             Vĩnh Lộc, ngày         tháng 11 năm 2022 
 

           

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện. 
 

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Lộc tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND. Theo 

đó, UBND huyện công bố công khai và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022, huyện Vĩnh Lộc như sau:  

1. UBND huyện gửi kèm Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 

của UBND tỉnh Thanh Hóa và Bản đồ, Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022, yêu cầu UBND các xã thị trấn thực hiện công bố công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Lộc tại trục sở UBND các xã, thị trấn. 

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

huyện nghiên cứu nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Lộc để 

tổ chức thực hiện. Cụ thể: 

2.1. Rà soát danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 do đơn vị mình làm chủ đầu tư, phối hợp với đơn vị tư vấn 

thực hiện trích đo địa chính hoặc trích lục Bản đồ địa chính khu đất trình cấp có 

thẩm quyền xác nhận theo quy định.  

2.2. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (đối với các dự án có 

sử dụng đất trồng lúa).  

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ chuyển về phòng Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh chấp thuận Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 

Thành phần hồ sơ gồm: 

- Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

- Trích đo bản đồ địa chính khu đất thực hiện dự án được Sở Tài nguyên 

và Môi trường duyệt hoặc Trích lục bản đồ khu đất thực hiện dự án do Văn 

phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lập 

theo quy định. 

- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt. 



 2.3. Dự án sau khi có trích đo địa chính hoặc trích lục Bản đồ địa chính 

khu đất được cấp có thẩm quyền xác nhận và được HĐND tỉnh chấp thuận Danh 

mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (đối với các dự án có sử dụng đất 

trồng lúa), chủ đầu tư phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường để tham 

mưu cho UBND huyện thực hiện công tác GPMB theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các xã, thị 

trấn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện gửi ý kiến về phòng Tài nguyên 

và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND huyện để có hướng chỉ đạo kịp thời./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (để B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (để B/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;    

- Lưu: VT, TNMT (22). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
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 Trịnh Xuân Thắng 
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