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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            /TB-UBND Tam Đảo, ngày       tháng  4  năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v công bố công khai và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất  

năm 2022 của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật số 35/QH14 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 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 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 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

Thực hiện Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo. 

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo thông báo công bố công khai toàn bộ nội 

dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo tại trụ sở UBND huyện; 

trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tam Đảo (http://tam 

dao.vinhphuc.gov.vn) và công bố công khai nội dung có liên quan đến các xã, thị 

trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, gồm các nội dung sau: 

I. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.  

1. Hồ sơ công bố công khai gồm có: 

- Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp (bao gồm số liệu, danh mục công trình); 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đảo; 

2. Thời gian công khai:  

Trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

II. Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022  

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. 

Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với Phòng Tài 

nguyên & Môi trường công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Tam Đảo để các tổ chức, cá nhân và người dân 

http://tam/
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được biết, chấp hành, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng 

đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Tài nguyên & Môi trường. 

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện tại trụ sở 

UBND huyện (Tại Phòng Tài nguyên & Môi trường); 

- Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch 

nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử 

dụng, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn. 

- Nhận bàn giao hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2002 của huyện đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Phòng Tài nguyên & Môi trường và niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

- Triển khai thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất đảm bảo theo 

đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tiến hành xử lý kịp thời 

các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai  để 

người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết 

kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 

- Theo dõi đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án có sử dụng đất rừng, 

chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Thông tư 

số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; 

Chấp hành nộp đầy đủ tiền bảo vệ phát triển đât trồng lúa theo quy định tại Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa; Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định ố 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. 

- Theo dõi đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn quản lý, sau 

khi thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng xong phải hoàn thiện hồ sơ xin 

giao đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao đất để thực hiện dự án theo quy 
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định tại Điều 3, Điều 4, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên & Môi trường.  

- Định kỳ hàng năm vào tháng 11, UBND các xã, thị trấn phải lập báo cáo 

kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua Phòng Tài 

nguyên & Môi trường) báo cáo UBND huyện tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên & 

Môi trường. 

4. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm 

ngặt theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định ố 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ. 

- Chủ trì, Phối hợp với Phòng Tài chính, UBND các xã, thị trấn theo dõi, 

đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng chấp hành 

nghiêm việc kê khai nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa và nộp tiền bảo vệ phát triển 

rừng theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện 

Yêu cầu các đơn vị là chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện 

Tam Đảo thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan 

chấp hành, thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp hành nghiêm việc nộp tiền bảo vệ 

phát triển đất trồng lúa và tiền bảo vệ, phát triển rừng theo đúng quy định của 

pháp luật.  

- Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, thực hiện xong công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư các công trình, dự án phải hoàn 

thiện hồ sơ xin giao đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để thực 

hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định Điều 3, Điều 4, Thông tư số 

30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường. 

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo thông báo công bố công khai Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan; các tổ chức, cá 

nhân và toàn thể nhân dân được biết thực hiện theo quy định của  pháp luật./. 

 

Nơi nhận:                                             
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- C PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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