HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:145 /HĐND-VP

Tuần Giáo, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đồng ý kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 huyện Tuần Giáo

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy
hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định
chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông báo số 67-TB/HU ngày 02/11/2020 thông báo Kết luận của
Ban Thường vụ huyện ủy Tuần Giáo về nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030;
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo;
Xét Tờ trình số 282/TTr-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện, Báo cáo
thẩm tra số 85/BC-BKTXH ngày 16/12/2020 của Ban Kinh tế - Xã hội về Kế hoạch
sử dụng đất năm 2021 huyện Tuần Giáo;
Thường trực HĐND huyện nhất trí Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của
huyện Tuần Giáo với các nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 99,519.39 ha; đất phi nông nghiệp
2,253.11 ha; đất chưa sử dụng 11,769.77 ha
(Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo)
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021
2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo bao gồm các nhóm
đất: Đất nông nghiệp 109.790,76 ha; đất phi nông nghiệp 2.368,04 ha; đất chưa
sử dụng 1.383,47 ha.
(Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo)
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2.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất năm 2021
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo:
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 194,05 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử
dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 9,5 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là
đất ở chuyển sang đất ở 2,47 ha
(Chi tiết tại Biểu 03 kèm theo)
2.3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021
Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của huyện Tuần Giáo: Đất nông nghiệp
201,36 ha; đất phi nông nghiệp 0,84 ha.
(Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo)
2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 của huyện Tuần
Giáo: Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng sang nhóm đất nông nghiệp 0 ha; Đưa
đất chưa sử dụng vào sử dụng sang nhóm đất phi nông nghiệp 9,88 ha.
(Chi tiết tại Biểu 05 kèm theo)
UBND huyện quyết định thực hiện và báo cáo HĐND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Lưu: VT.
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