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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p - Dy do - Hnh phác

So: 3OSM/UBNDTN

Quáng Trj, ngâyO tháng.- nàm 2020

V/v thirc hién k hoach sr diving dt

KInh gi:ri:
- S& Tài nguyen và Môi trixng;
- UBND các huyn, thành phô, thj xã.
D th chtrc thirc hin k ho?ch sCi ding dAt cAp huyn dam bão phü hçp, có
hiu qua, thing quy djnh cüa pháp 1ut; UBND tinh yêu câu:
1. UBND các huyn, thành ph, thj xã:
- Rà soát k hoach sir ding dAt näm 2020 dã duçc phê duyt d trinh b sung
các chi tiéu chuyên muc dIch cüa h gia dInh, cá nhân; trong dO can xác djnh khu
virc nhà nuOc thirc hin xây dirng mói, chinh trang khu do thj, khu dan cix nông
thôn; khu virc nào h gia dInh, Ca nhãn &rçYc phép chuyên miic dIch và phãi cong
khai cho nhãn dan trong khu v1c ducic biêt.
- K hoach sci d1ing dAt hang näm phâi can cir vào quy hoach dã ducic phê
duyt và là can cir d thirc hin giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên mic dIch
dung dat. UBND cap huyên phãi chju trách nhim ye két qua 1p ke hoach si:r
ding dat hành nàm tai dja phuong mInh.
dat

- Khi h gia dInh, cá nhân có thu cAu chuyn mic dIch các l°ai dAt khác sang
thl phài thâm djnh nhu cau sü ding dat theo quy djnh.

- Thtng thAt thirc hin ni dung tai Diu 2 Quyt djnh phé duyt k hoach sir
dmg dat näm 2020 cüa cap huyn nhusau: cho phép ngwài dan chuyên myc dIch
sz dyng dat nông nghip sang dat & dôi vái th&a dat có vu'&n ao trong cling thza
dat gàn lien v&i dat a hoc thfra dat nông nghip có nguón góc tách ra tfr thz-a dat
& trong khu dan cir, phz'i hQp v&i quy hogch, kê hoach sir dyng dat.
2. S& Tài nguyen và Môi tru*ng:
Chü trI, ph6i hop các don vj, dja phuong nghiên cüu d xuAt diu chinh, b
sung quy djnh ye tách thi:ra phü hcrp vâi tInh hInh thrc té và quy djnh cüa pháp lut,
trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh./. ,i—

Noi nhân:
- Nhu trén;
- CT, PCI U Ha S5 Dông;
-Li.ru: VT,TN.
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