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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Lạc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến
quy hoạch năm 2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
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 quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 49/NĐ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết đị nh số 526/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉ nh
Vĩnh Phúc Về việc phê duyệt đ iều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 265/TTrSTNMT ngày 22/5/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Lạc, cụ thể
như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch
(Chi tiết thể hiện tại biểu 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020
(Chi tiết thể hiện tại biểu 02 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020
(Chi tiết thể hiện tại biểu 03 kèm theo)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020
(Chi tiết thể hiện tại biểu 04 kèm theo)
1

5. Danh mục các công trình đề nghị phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Lạc
(Chi tiết thể hiện tại biểu 05 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Yên Lạc có trách nhiệm:
a) Đối với các công trình dự án chưa có trong quy hoạch, UBND huyện Yên
Lạc cập nhật theo nội dung Văn bản số 817/STNMT-QLĐĐ ngày 9/4/2020 của Sở
Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng chính
phủ xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 theo quy định.
b) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo đúng
quy định của pháp luật về đất đai; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn
lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương kế hoạch sử dụng đất của
huyện.
c) Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ
nghiêm ngặt theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015
của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
d) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai
theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho
thuê đất nhưng không sử dụng.
g). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người
dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm,
có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
h) Định kỳ hàng năm vào tháng 11, UBND huyện phải lập báo cáo kết
quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua Sở Tài nguyên
và Môi trường) báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi
trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn , kiểm tra quá
trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Yên Lạc theo quy đị nh của pháp
luật hiện hành.
2.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nội dung đã thẩm
định trình UBND tỉnh tại quyết định này. UBND tỉnh đã có các văn bản số.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch
UBND huyện Yên Lạc và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ
Quyết định thi hành./.
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