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TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

       Để thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM phát triển bền vững, tạo điều kiện sớm 

triển khai các quy hoạch đảm bảo đúng quy định đề ra và trên thực tế phù hợp hơn, 

phát huy hết thế mạnh tiềm năng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục 

tiêu xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo bền vững tiêu chí môi trường. UBND xã Kỳ 

Phong trình ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất quy 

hoạch khu Thương mại dịch vụ, HTX môi trường và các phương án bảo vệ môi 

trường như sau: 

- Địa điểm: Tại vùng Tại vùng cồn Đá, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong; thuộc 

thửa đất số 51, 52, tờ bản đồ số 7 bản đồ địa chính xã Kỳ Phong 

- Diện tích: 3,1 ha 

(Có sơ đồ vị trí đất xin cấp kèm theo) 

Để đảm bảo cho HTX có đất để xây dựng trụ sở làm việc và xây dựng nhà để xe 

chuyên dụng để bảo quản tài sản cũng như đáp ứng mọi cơ sở vật chất cho HTX môi 

trường. Kính đề nghị UBND Huyện, các phòng ban cấp huyện xem xét tạo điều kiện 

bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất đến 2030. 

Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng Tài nguyên Môi trường 

huyện Kỳ Anh; 

- Lưu: VT. 
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