
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:        /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Kon Rẫy, ngày        tháng      năm   
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét thông qua Kế hoạch sử dụng đất  

năm 2023 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 
   

Kính gửi: HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5. 
  

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; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị 

định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;  

 Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 1840/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/7/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 cấp huyện; 

Căn cứ Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện 

về việc thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện khóa XV. 

UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Kon Rẫy nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2023. 

Nay, UBND huyện kính trình HĐND huyện, khóa XV, kỳ họp thứ 5 xem xét, 

thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy, với những nội dung 

chính như sau: 

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

Kon Rẫy.  

2. Biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy quy định tại Phụ 

lục số 03, Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường(1). 

3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy.  

(Có các hồ sơ liên quan và dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

                                           
(1) Gồm các biểu 01CH; 02CH; 06CH; 07CH; 08CH; 09CH; 10CH; 13CH. 
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Kính trình HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5 xem xét thông qua, làm 

cơ sở để UBND huyện tổ chức thực hiện các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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