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THÔNG BÁO 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn 

 

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông Tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN THÔNG BÁO: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn công bố công khai kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn tại trụ sở UBND huyện Kim Sơn và trên 

Trang thông tin điện tử của huyện Kim Sơn gồm các nội dung sau: 

1.1. Tài liệu công khai: 

- Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện 

Kim Sơn; 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn. 

(Có tài liệu kèm theo) 

1.2. Thời gian công khai:  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn được công khai trong 

suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức công khai Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn tại Trung tâm Một cửa liên thông 

huyện; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan trong quá 

trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt. 
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3. Giao Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn đăng tin 

công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn 

trên Trang thông tin điện tử của huyện; UBND các xã, thị trấn công bố công 

khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn tại trụ sở UBND các xã, 

thị trấn trong kỳ kế hoạch sử dụng đất; thông báo đến các hộ gia đình cá nhân 

đã đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất 

ở (nếu có) được biết, thực hiện việc lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 

đất theo quy định. 

4. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự 

án đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà 

không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn, các tổ chức, 

đơn vị có phát sinh nhu cầu sử dụng đất liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Kim Sơn để đăng ký, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 

tiếp theo, hồ sơ đăng ký gồm: 

- Văn bản đăng ký kế hoạch sử dụng đất (nêu rõ tên công trình dự án, vị 

trí, diện tích, địa điểm thực hiện dự án, các chỉ tiêu loại đất trong dự án, cam 

kết về nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án). 

- Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực 

hiện dự án: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (kèm theo hồ sơ bản vẽ trong quá trình lập, 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư). 

5. UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 về UBND huyện trước ngày 31/10/2023 theo Phụ lục số 

07: Mẫu báo cáo về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất./. 

N¬i nhËn:  
- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyÖn; 

- CPVP(11) HĐND và UBND huyện;  

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
Nguyễn Cao Sơn 
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