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Xuân Trường, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN&MT, NN&PTNT, KT&HT, Ban 

CHQS, Công an, Điện lực Xuân Trường; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2125/STNMT-QHKHĐĐ ngày 30/7/2021 của Sở 

Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực một hiện nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn. 

- Xem xét, xác định danh mục các công trình dự án cần sử dụng đất trong 

năm 2022 trên địa bàn (bao gồm các công trình, dự án do UBND cấp xã, thị trấn là 

chủ đầu tư và các công trình, dự án của chủ đầu tư khác đăng ký nhu cầu sử dụng 

đất tại địa phương). Sau khi xác định các chỉ tiêu sử dụng đất: Lập biểu tổng hợp 

đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trích lục bản đồ vị trí công trình đề nghị 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất (theo mẫu biểu 01 gửi kèm Công văn này) báo cáo 

UBND huyện (qua trục liên thông văn bản Phòng TN-MT huyện, đồng thời gửi 

bản mềm vào địa chỉ Email: tnmtxuantruong@gmail.com) trước ngày 25/8/2021. 

Nếu quá thời hạn nêu trên mà các xã, thị trấn chưa gửi báo cáo thì coi như địa 

phương đó không đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

-  Khi xác định, đăng ký chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cần lưu ý: 

+ Các chỉ tiêu đăng ký sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi (có nhu cầu 

thực sự cần thiết, có khả năng về tài chính và điều kiện khác có liên quan để thực 

hiện được dự án). Các nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên 

địa bàn do cấp xã làm chủ đầu tư thì UBND xã, thị trấn phải thuyết minh giải trình 

về nguồn vốn để thực hiện dự án (Đối với các công trình dự án sử dụng đất phải 

thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, lợi ích công cộng theo Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 

mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước thì phải được ghi vốn thực hiện trong năm 

kế hoạch). Nếu chưa có vốn đầu tư thực hiện công trình dự án thì không đăng ký 

chỉ tiêu sử dụng đất. 

+ Đối với việc đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất cho mục đích thương mại, dịch 

vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải trên cơ sở xem xét nhu cầu và năng lực 

thực chất của chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng đất, văn bản đồng ý chủ trương của cơ 

quan có thẩm quyền… để đảm bảo đã đăng ký thì phải triển khai thực hiện; không 

đăng ký tràn lan; trường hợp đã đăng ký kế hoạch những năm trước nhưng không 
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thực hiện, không có lý do chính đáng thì không chuyển tiếp sang đề nghị thực hiện 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

+ Các chỉ tiêu đăng ký sử dụng đất phải nằm trong quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 đã được phê duyệt và phải đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới của các xã và quy hoạch xây dựng chung thị trấn Xuân 

Trường. Trường hợp nhu cầu sử dụng đất thực sự cần thiết nhưng chưa có trong 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch xây dựng chung thị trấn thì phải 

làm thủ tục điều chỉnh bổ sung theo đúng quy định mới đủ điều kiện để thực hiện 

chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất. 

+ Đối với các công trình đã được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2019 về 

trước (đã quá 3 năm) nhưng đến nay chưa thực hiện mà chưa trình HĐND tỉnh huỷ 

bỏ: Nếu còn có nhu cầu và đủ điều kiện để được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 thì các địa phương cập nhật vào Biểu số 01 (trong đó ghi rõ vào mục ghi 

chú là công trình đó được HĐND tỉnh thông qua quá 3 năm) để UBND huyện tổng 

hợp, trình HĐND tỉnh huỷ bỏ chỉ tiêu đã có Nghị quyết thông qua trước đây và 

tiếp tục trình HĐND tỉnh ra Nghị quyết mới cho phép thực hiện trong thời gian tới. 

Nếu không có nhu cầu sử dụng đất thì các xã, thị trấn tổng hợp danh sách (theo 

biểu số 02) để UBND huyện tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh huỷ bỏ chỉ 

tiêu sử dụng đất trước đây đã có Nghị quyết thông qua.  

- Sau khi rà soát, xác định các nhu cầu sử dụng đất cụ thể, UBND các xã, thị 

trấn tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND xã, thị trấn đảm bảo 

tính thống nhất, khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Khẩn trương tham mưu 

UBND huyện triển khai các nhiệm vụ về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 

lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất.  Phối hợp và đôn đốc đơn vị tư 

vấn làm việc với UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan thực hiện các công 

việc theo Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022, tham mưu UBND huyện báo cáo BCH Đảng bộ huyện 

trước ngày 25/9/2021, báo cáo Sở TN-MT trước ngày 30/9/2021. 

3. Phòng KT&HT, NN&PTNT, Công an, Ban CHQS huyện, Điện lực 

Xuân Trường và các cơ quan có liên quan. 

Theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát, xác định các công trình dự án 

theo lĩnh vực ngành quản lý, nhu cầu cần sử dụng đất để thực hiện trong năm 2022, 

lập danh mục cụ thể đăng ký với UBND các xã, thị trấn nơi có nhu cầu sử dụng đất 

trước ngày 21/8/2021 để được xem xét, xác định trong hồ sơ đăng ký kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của địa phương; đồng thời gửi báo cáo về UBND huyện (qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để chỉ đạo đơn vị tư vấn và UBND các 

xã, thị trấn xác định chỉ tiêu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022.   

 



3 

 
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TN&MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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