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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 

và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 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 Tờ trình số 

4055/TTr-STNMT ngày 12/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dung (bổ sung) năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau: 

1. Thông qua danh mục 34 công trình, dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 

2021 trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 176,29ha; 

(Chi tiết toàn tỉnh theo Phụ lục 1 và chi tiết cấp huyện từ Phụ lục 1.1 đến 

Phụ lục 1.7 kèm theo). 

2. Thông qua danh mục 19 công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh với tổng diện tích 35,91ha, trong đó: 25,63ha đất trồng lúa; 10,28ha đất rừng 

phòng hộ; 

(Chi tiết toàn tỉnh theo Phụ lục 2 và chi tiết cấp huyện từ Phụ lục 2.1 đến 

Phụ lục 2.8 kèm theo). 

Trong quá trình thực hiện nếu có trường hợp thực sự cần thiết bổ sung, điều 

chỉnh việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, 

dự án quan trọng, cấp bách; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh cho phép trình 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trước khi quyết định thu hồi, chuyển mục đích 

sử dụng đất và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

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 PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 
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Đặng Ngọc Sơn  
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