
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NINH BiNH Dc Ip - Tw do - Htnh phüc 

S :JltUBND-TNMT TP. Ninh BInh, ngàyJ,'2.tháng 9 nãm 2021 

V/v thc hin 1p K hoach si:r diing 
dat närn 2022 thành phô Ninh BInh 

Kinh g1r1: 
- UBND các phithng, xã; 
- Các phông: Tài nguyen - Môi truèng, Quàn 1 do thj, Tài chInh - 
Kê hoch; Ban QLDA dâu tu xây dirng; Ban GPMB và Tái djnh Cu; 

- Các to chüc, Ca nhân có nhu câu sir diing dat trén dja bàn thành phô. 

Thirc hin Van bàn s 2124/STNMT-QHGD ngày 17/9/2021 cüa S Tài 
nguyen và Môi truOng ye vic don dôc hoàn thin ho so trmnh thâm dnh, phê duyt 
quy hoach sü ding dat cp huyn thai kS'  2021-2030; 1p kê hoach  sr diing dat nàm 
2022 cap huyn. 

D dam bão cAn cir giao d.t, cho thuê dat, thu hi dat, chuyn mi,ic dIch sir 
diing dt kjp thai phc vi phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn 
thành ph trong nAm 2022. UBND thành ph giao UBND các phithng, xä và các 
phOng, ban, dcn vi cô lien quan thirc hin mt s ni dung sau: 

1. UBND các phu*ng, xã và các phông, ban, do'n vj thuc thành ph 

1.1. Dánh giá kt qua thrc hin KI hoicli sfr dyng d1 nan, 2021 thành ph6 
Ninh Blnh 

- Dánh giá kt qua thirc hin K hoch sir ding dt nAm 2021 thành ph Ninh 
BInh theo danh mic các cong trInh, dir an dA dugc UBND tinh phé duyt tti Quyêt 
dinh so 182/QD-UBND ngày 27/01/2021 (Danh myc kern theo) bao gôm: Dir an dã 
có quyêt djnh thu hôi dat, hoc giao dat; Du an dã cAm môc GPMB; Các cong trInh, 
dii an chu'a to chüc thuc hiên (Biêu rncu 01). 

- Xác djnh nguyen nhân tn ti; d xut các giAi pháp cii th khi t chirc 
xây dçrng Ké hoch s1r dicing dt näm 2022. 

1.2. Llp Danh myc các cong trinh, dr an trong KI hoych sü dyng dit nàm 2022 

a) Tiêu clii' 1c1p  danh myc các cong trinh, dy' an trong KI hoych sü' dyng d6t 
nám 2022, gm: 

- Dr an phài phü hçp vi Diu chinh quy hoach s11 diing dt dn nAm 2020 
thành phô Ninh Bmnh, tinh Ninh BInh duçc UBND tinh phê duyt ti Quyêt djnh so 
103 6/QD-UBND ngày 14/8/2018. 

- D an nm trong Danh mic k hoch sü diing dt nAm tnuc chua thrc hin, 
chuyên tiêp sang nAm 2022 phü hçp vi diêu kin phat trin kinh t - xA hi trên da 
bàn thành phô và có khA näng bO trI ngun vn de thirc hin. 
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- Di vài các dir an si ding ngun vn ngân sách tinh ho.c ngãn sách thãnh ph& 

+ Nm trong di,r kin k hoach dâu tu cong nàm 2022; 

+ Quyêt djnh phê duyt dr an dtu tu cüa cci quan Nba nuâc có thm quyn; 

+ Quy hoach chi tit xây dirng t5' 1 1/500 hoc quy hoch tng mt bng t' 
1 1/500 duçc cap có thm quyên phé duyt; 

+ Dam báo b trI ngun vn thirc hin trong nàm 2022. 

Di v&i các dy' an dan sinh cá thié't tqi dja phwong vii thinh pM: yêu cu 
có thông báo hoc kt 1un cia cp có thm quyn; có ban ye ranh gii khu dat quy hoch. 

- Di vâi các di an không sü diing vn ngân sách: 

+ Dã dixçic co quan Nhà nuOc có thm quyn cLp giy chi'rng nhn du tu 
hoc Quyt djnh chü trt.rcrng du ti.r (theo Lut Du tu näm 2020); 

+ Quy hoch chi tit xây dimg t 1 1/500 ho.c quy hotch tng mt bng t' 
1 1/5 00 duc cp có thm quyên phê duyt; 

+ Dam bão khã näng thirc hin trong nàm 2022. 

- Di vi các dir an chuyn di co cu sü diing dt: chuyn dt trng lüa 
sang dt trng cay hang nàm khác, cay lâu näm, dt nuôi trng thUy san hoc 
chuyn dt trng cay hang näm khác sang nuôi trng thüy san theo hInh thcrc ao, 
h, d.m thi phai dam bão phü hçip vi k hoach  phát trin kinh t - xã hi, Diu 
chinh quy hotch sr diving dt dn näm 2020 thành ph Ninh BInh; ducrc HDND xä, 
phu&ng có Nghj quyt thông qua và UBND thành ph có van bàn cho phép chuyn 
di co c.0 sü diing dAt. 

- Di vri nhu cu chuyn miic dich s1r dirng dAt cüa h gia dInh, cá nhân: 
chuyn tir dAt nông nghip sang dAt a phái dam bão phü hçp vai Quy hoach sir 
diing dAt da duçic cp có thm quyn phê duyt; h gia dInh, cá nhân phái däng k 
thu c.0 si:r ding dAt th hin trong don xin chuyn miic dich sü diing dAt. 

b) Lçlp danh mic các cong trInh, 4 an 

Danh miic các cOng trInh, dir an trong K hoich sr diing dAt näm 2022 phâi 
duçc 1p theo Biu mu thng nhtt (BiJu mu 02). 

c,) Thii'i gian, dja diJm n5p hE so: 

- Thai hn np h so: triróc ngày 01/10/202 1. 

- Dja dim: Phông Tài nguyen và MOi tru6ng thành pM Ninh BInh - TAng 4 
so 33 diRing Lê Dti Hành, phuang Thanh BInh, thành pM Ninh Birth. 

d,) Cir can b chuyên mon pMi hqp lam vic vai Dan vj tu vn thirc hin dir 
an. Thai gian, dja dim lam viêc cüa doàn cong tác vai các phông, ban và UBND 
các xa, phu&ng disgc g1ri kern theo lch dir kin lam vic. 
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2. Giao phông Tài nguyen vã Môi trtrô'ng: 

- L.p dir toán, dii trü kinh phi theo quy dnh báo cáo UBND thành ph quyêt 
djnh; phi hçp vri phông Tài chInh - Kê hoach tham mini UBNID thành phô giao 
nhim vi1 chu.n bj du tu cho phông Tài nguyen và Môi truYng thirc hin dr an l.p 
K hoach sü diing dt 11am 2022 cüa thành phô. 

- Don dc hurng dn UBND các phumg, xà, các phông, ban, dn vi có lien 
quan rà soát danh rnçic các cOng trInh, dir an dâ có trong kê hoch s1r ding dat. 

- Chü trI, tng hçip k& qua phi hçip các phông, ban, thin vj có lien quan và 
UBND các phu&ng, xã thm djnh thu cu sr diving dat nàm 2022 cüa thành phô dam 
bão dung quy djnh. 

3. Giao phông Tài chInh K hoich: 

- Chü tn, phi hçrp vth phông Tài nguyen và Môi tru&ng tham mini UBND 
thành phô bô trI nguOn kinh phi thirc hin và quyêt djnh giao thim v1i chuân bj dâu 
tix cho phông Tài nguyen và Môi tru&ng thrc hin d%r an 1p K hoich sü diing dt 
2022 cüa thành phô Nith BInh. 

- Phi hçrp phông Tài nguyen và Môi tnuing thm djnh thu cu sir diing dt 
cüa các don vj và dir kiên phân bô các chi tiéu sir dirng dt thành ph Ninh Binh dn 
tüng phuôrng, xã. 

(Van ban nay thay cho vic Thông báo dé'n các co' quan, don vj dê thyv hin 
dáng kj nhu cáu sü dyng dat nám 2022 và ducrc dáng tái trén trang thông tin din ti 
UBND thànhphô Ninh Binh (http.//thanhphoninhbinh.vn/)). 

UBND thành ph Ninh Birth yêu cu các phông, ban, don vj lien quan và 
UBND các phumg, xã rà soát k các cong trinh dir an thirc hin nàm 2021, không 
di.rçyc dé thiu sot vâ thirc hin theo dung ni dung huó'ng dn dam bão ch.t hxçing và 
than gian quy djnh./.,,, 

Noi nhin: 
-Nhixtrên; 
- TT Thành üy (dê b/c); 
- Lãnh dao UBND thành pho; 
- Lru VP, TNMT.2 - 

Dinh Van Thu 
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