
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:           /UBND-TNMT 
V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Mỹ Lộc, ngày         tháng 8 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND xã, thị trấn. 

 

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

24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thì hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNTMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu huyện Mỹ Lộc. 

Căn cứ văn bản số 2511/STNMT- QHKHĐĐ ngày 08/8/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Để có căn cứ xây dựng hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Lộc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai việc lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Về hồ sơ đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND xã, thị 

trấn gồm: 

- Tờ trình đăng ký danh mục công trình dự án thực hiện trong kế hoạch. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo mẫu kèm theo. 

- Danh mục công trình dự án theo mẫu kèm theo. 

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm đến từng thửa đất, được sử dụng một trong các loại tài liệu 

sau đây để thể hiện trên nền bản đồ địa chính; trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:  

+ Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong 

quá trình lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, dự án đầu tư (nếu có);  

+ Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, 

các khu vực nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất mà có chuyển mục đích sử dụng đất và các trường hợp chuyển 

mục đích sử dụng đất còn lại được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện; 



+ Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định 

hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến. 

2. Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát: 

- Tất cả các công trình dự án phải thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 1031/QĐ-

UBND ngày 13/5/2021.  

- Các công trình, dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải có 

tính khả thi, có khả năng thực hiện trong năm 2023.  

- Đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân 

cư sang đất ở phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo đúng thứ tự trong 

danh mục đăng ký kế hoạch. Các xã, thị trấn tự rà soát, tổng hợp danh sách, kiểm tra 

tỷ lệ thực hiện trong năm 2022 và đăng ký nhu cầu phù thực tế. 

Hồ sơ đăng ký thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các xã, thị trấn 

lập thành 03 bộ gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) 

trước ngày 6/9/2022. Quá thời hạn nêu trên nếu đơn vị nào chưa có hồ sơ thì đơn 

vị đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo 

chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương tổ chức thực hiện./. 

 
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo huyện; 

- Ban CHQS huyện, Công an huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

           Phạm Văn Long 
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