
1 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /UBND-NN5 
Về việc thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 2020 

    

             

  

  nh gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông;  

- Ban QLDA ĐTXD các công dân dụng và công nghiệp;  

- Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình xây dựng và 

Phát triển nông thôn; 

- Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Điện lực Vĩnh Phúc; 

- Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc. 

   

           

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

2608/STNMT-QLĐĐ ngày 29/9/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, về việc này UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố rà soát kỹ các công trình, dự án đã báo cáo UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh tại Tờ trình số 77/TTr-UBND và số 78/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 

năm 2020 nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất để báo cáo và khẳng định 

rõ với UBND tỉnh việc bổ sung các công trình, dự án đó không làm thay đổi về 

chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong quy hoạch sử 

dụng đất đã duyệt. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung rà soát. Yêu 

cầu báo cáo trước ngày 10/10/2020. 

 2. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các 

Ban quản lý dự án, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Ban quản lý dự án các công 

trình điện miền Bắc có công trình, dự án có sử dụng đất dự kiến thực hiện trong 

giai đoạn 2021-2030 chủ động làm việc với UBND cấp huyện nơi có đất để 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để 

làm căn cứ, cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đ ch 

sử dụng đất. 
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3. Yêu cầu UBND cấp huyện sớm hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trước ngày 

31/12/2020 để có căn cứ triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm 2021. 

Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc chủ động xin ý kiến của Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT   

(T          - b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 
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