
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ KỲ ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 945/UBND-TNMT 

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất  

cho việc lập quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030, KHSD đất 

năm 2021 thị xã Kỳ Anh. 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh; 

- Trưởng các phòng, ban thuộc UBND thị xã; 

- Trưởng công an, Chỉ huy Trưởng BCHQS thị xã; 

- Hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 

số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; các Văn bản số 1332/UBND-NL2 ngày 10/3/2020; số 

2128/UBND-NL2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021-2030. UBND 

thị xã Kỳ Anh có ý kiến như sau: 

Để có căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thị xã Kỳ Anh năm 2021 và những năm tiếp theo, UBND thị xã đề nghị các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên địa 

bàn thị xã khẩn trương đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công 

trình, dự án trên địa bàn giai đoạn năm 2021-2030, phục vụ cho việc lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021-2030.  

Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện căn cứ vào phương hướng, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các 

ngành, lĩnh vực, theo khu chức năng và của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn. Đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác theo biểu mẫu đi kèm. 

(Có mẫu đăng ký kèm theo). 

Bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ việc lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021-2030 gửi về UBND thị 

xã Kỳ Anh (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, file số gửi qua mail: 

nguyenhung89.tnmt@gmail.com) trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, sau thời 
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gian trên các đơn vị không có phản hồi bằng Văn bản kèm bản đăng ký thì 

UBND thị xã xem như không có nhu cầu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án giai đoạn 2021-2030. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp và hoàn thiện 

hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 thị xã Kỳ Anh đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận 
- Như trên;                       
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TNMT. (NVH) 

Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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