
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TTr-UBND 

 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 12 năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị 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, rừng đặc năm 2022 
 
 

 

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 

5015/STNMT-ĐĐ2 ngày 07/12/2021 và Văn bản số 5063/STNMT-ĐĐ2 ngày 

10/12/2021, 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, rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, cụ thể như sau:  

1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 

2022 trên địa bàn tỉnh với 1.575 công trình, dự án, tổng diện tích 9.050,94ha, 

trong đó: 

- Có 865 công trình, dự án với tổng diện tích 5.680,91ha thuộc danh mục 

thu hồi đất trong năm 2021 (đã được thông qua tại các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhưng chưa thực hiện) tiếp tục thực hiện trong năm 2022; 

- Có 710 công trình, dự án mới trong năm 2022 với tổng diện tích 

3.370,03ha. 

(Chi tiết toàn tỉnh theo Phụ lục 1, 1a, 1b và chi tiết cấp huyện từ Phụ lục 

1.1 đến Phụ lục 1.13 kèm theo). 

2. Thông qua danh mục các công trình dự án xin chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh với 925 công trình, dự án có tổng diện tích 1.363,35ha, trong đó: 

 - Có 633 công trình, dự án với tổng diện tích 1.025,48ha thuộc danh mục 

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (đã được thông qua tại các Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng chưa thực hiện) tiếp tục thực hiện trong năm 

2022. 

 - Có 292 công trình, dự án mới trong năm 2022 với tổng diện tích 

337,87ha.  
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(Chi tiết toàn tỉnh theo Phụ lục 2, 2a, 2b và chi tiết cấp huyện từ Phụ lục 

2.1 đến Phụ lục 2.13 kèm theo). 

3. Qua rà soát, tổng hợp có 261 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện 

tích 2.645,26ha và 198 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 299,19ha đã được HĐND tỉnh 

chấp thuận trong năm 2021, nay không có khả năng thực hiện, trên cơ sở đề nghị 

của các ngành và địa phương, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép được 

loại bỏ (Chi tiết có tại Biểu 3 và Biểu 4 kèm theo). 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 480/TTr-UBND ngày 10/12/2021 của 

UBND tỉnh) 

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 VP/UB, các phó VP/UB ; 

- Lưu: VT, NL2. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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