
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SN Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 65/TB-uBND Kim So'n, ngày 4$' tháng 3 náin 2022 

THÔNG BAO 
Cong ho cong khai K hoich sü ding dt nám 2022 huyn Kim San 

Can ci Diu 48 Lugt Dat dai ngày 29/11/2013; 
Can ct Nghj ajnh so1  43/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cia C'hInh phñ 

quy dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cia Luçt Dat dai; 

Can cá Diu 6, Thông Tw 29/2014/77-B TNMT ngày 02/6/2014 cza Bó 
Tài nguyen và Mói trw&ng quy dinh chi tiêt viçc 42p, diêu chInh quy hogch, kê 
hogch st dyng dát, 

Thtc hin Quy& djnh s 239/QD- UBND ngày 16/3/2022 cia UBND 
tlnh Ninh Blnh ye vic phê duyt ké hogch th dyng dát4ên nám 2022 huyn 
Kim So'n. 

UY BAN NHAN DAN HUYN KIM S(5N THÔNG BAO: 

1. Uy ban nhân dan huyn Kim San cong b cong khai k ho.ch sü 
ding dat nàm 2022 huyn Kim San tai  tri1 sâ UBND huyn Kim San Va trên 
Trang thông tin din tà cUa huyn Kim San gOm các ni dung sau: 

- Quyt djnh s 239/QD-UBND ngày 16/3/2022 cüa UBND tinh Ninh 
BInh ye vic phé duyt kê hoach sü diing dat nàm 2022 huyn Kim San; 

- Báo cáo thuyt rninh tng hçip K hoch sü diving d.t nãm 2022 huyn 
Kim San; 

- Bàn d k hoach si:r ding d.t nàm 2022 huyn Kim San. 

2. Trong tru&ng h9p phát sinh nhu du st'r diing Mt d thirc hin các di,r 
an dâu Pi dê phát triên kinh tê - xA hi vi lçii Ich quôc gia, cong cong ma 
không có trong kê hoach si:r diing dat närn 2022 huyn Kim Son, các tO chüc, 
don vj có phát sinh nhu câu sCr diing dat lien h Phóng Tài nguyen và Môi 
trung huyn Kim Son dê dng k bô sung kê hoach sir ding dat gôm: 

- Van bàn d.ng k k hoach sü diing Mt (neu rô ten cong trInh dr an, vj 
tn, din tIch, dja diem thirc hin dir an, các chi tiêu loai dat trong dx an, cam 
kêt v nguOn von, tiên d thi:rc hin dir an). 

- Các van bàn cüa c.p có thm quyn lien quan dn vic trin khai th1rc 
hin dir an: Van bàn chap thun chU truang dâu tu', Quyêt djnh phê duyt dr 
an dâu tLr, giây chüng nhn dâu tu (kern theo ho so bàn ye trong qua trInh lap, 
phé duyt chU truong dâu tir dr an dâu tu, cap giây chüng nhn Mu tu). 
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3. Giao Phông Tài nguyen và Môi trung cung c.p tài 1iu d Ban Biên 
t.p Trang thông tin din tr huyn Kim Son dAng tin cong bô cOng khai ni 
dung kê hoch s1r ding dat näm 2022 huyn Kim Scm trên Trang thông tin 
din tü cUa huyn và niêm yet bàn do Kê hoach sfr diing dat nm 2022 huyn 
Kim Son t.i tri so UBND huyn; cung cap tài 1iu lien quan den Ké hoach  sr 
ding dat närn 2022 huyn Kim Son cho các xâ, thj trân; hix&ng dn UBND 
các xã, thj trãn và các don vj có lien quan trong qua trInh to chüc thirc hin 
K hoach sir diing dat näm 2022 dã duçic phê duyt. 

4. UBND các xâ, thj trk có trách nhim Cong b cong khai K hoch 
sir ding dat näm 2022 huyn Kim San tai  tri sO UBND các xà, thj trãn trong 
kS' kê hoch sO diing dat; thông báo den cac h gia dInh cá nhân cia däng k 
nhu câu chuyên mvc  dIch sO diing dat tir dat nông nghip sang dat 0 (neu co) 

duqc biêt, thrc hin vic 1p  ho so xin chuyên mçic clIch sO dmg dat theo quy 
djnh. Sau khi kêt thüc k'kê hotch, UBND xã, thj trân báo cáo kêt qua thrc 
hin Kê hoach sO dung dat näm 2022 ye UBND huyn Kim San (qua phông 
Tài nguyen và MOi tnr0ng)./.,_ 

Noi nhdn: 
- TI Huyn üy; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CPVP(1 1) HDND và IJBND huyn; 
- Ban Biên tp Trang thông tin din tCr huyn; 
- Phông Tài nguyen và Môi tnrYng huyn; 
- UBND các xã, thi trân; 
- Ltru: VT 

Trãn Anh Khiêm 
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