
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 328/TTr-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020 
 

                                            

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch 

sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; các Nghị định của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

3010/STNMT-ĐĐ2 ngày 10/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch sử dụng 

đất do vượt chỉ tiêu sử dụng đất của cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện, danh mục các 

công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 

2020 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh; cụ thể như sau: 

1. Thông qua danh mục công trình, dự án điều bổ sung quy hoạch sử dụng 

đất của thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh đến năm 2020 (do vượt chỉ tiêu sử 

dụng đất của tỉnh đã được phân bổ cho cấp huyện) đối với 06 danh mục công 

trình, dự án có tổng diện tích 59,12ha (Chi tiết tại Biểu 1 kèm theo). 

2. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất đối với 08 danh 

mục công trình, dự án có tổng diện tích 11,78ha (Chi tiết tại Biểu 2 kèm theo). 

3. Thông qua danh mục công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với 05 danh mục công trình, dự án có tổng diện tích 10,09ha (Chi tiết tại Biểu 3 

kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chánh, các Phó VP; 

- Lưu: VT, NL2. 
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