
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TNMT Đông Hòa, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 và 
đăng ký công trình, dự án, nhu 

cầu chuyển mục đích sử dụng đất 
của hộ gia đình, cá nhân để lập Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023 của 

thị xã Đông Hòa 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên; 
- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; 
- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 
- Các chủ đầu tư. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Thực hiện Công văn số 3351/UBND-ĐTXD ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; 

Để đảm bảo việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Đông Hòa 

được thẩm định, phê duyệt đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và phục vụ 
kịp thời yêu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội của các xã, phường, các 

ngành, lĩnh vực. UBND thị xã đề nghị các chủ đầu tư, các cơ quan chủ quản có đăng 
ký sử dụng đất trên địa bàn thị xã Đông Hòa trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc sử dụng đất trong năm 2022 và đăng ký nhu 
cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nếu tiếp tục có nhu cầu sử dụng 
đất mà phải bồi thường, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nội dung thực 

hiện cụ thể như sau:  

1. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, dự án đã đăng ký trong Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đông Hòa: 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, rà soát các 
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công trình, dự án đã đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thị xã 
Đông Hòa, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND, ngày 

20/4/2022. Qua đó, xác định các công trình, dự án đã thực hiện đến thời điểm rà soát 
và xác định các công trình, dự án chưa thực hiện được hoặc đề xuất hủy không thực 
hiện nữa. Đối với các công trình, dự án chưa thực hiện được hoặc đề xuất huỷ thì 

nêu nguyên nhân vì sao chưa thực hiện được hoặc lý do đề xuất hủy. 

Thực hiện bằng hình thức điền thông tin vào Phụ lục 01 kèm theo văn bản này. 

Đồng thời photo các văn bản pháp lý kèm theo để chứng minh việc đã thực hiện 
công trình, dự án; văn bản thể hiện nguyên nhân, lý do của dự án chưa thực hiện 

hoặc đề xuất huỷ. 

2. Đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiến hành rà soát, thực hiện đăng 
ký danh mục công trình, dự án để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa 

bàn thị xã Đông Hòa theo đúng hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 46 Thông tư số 
0l/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gồm:  

- Các công trình, dự án của Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện 

được, nay đề nghị chuyển sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

- Các công trình, dự án phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
của thị xã (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2021), nay đăng ký thực hiện trong năm 2023. 

- UBND các xã, phường thực hiện việc thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất trên địa bàn có nhu cầu chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất trong 
năm 2023. Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 

việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất 

theo quy định tại Khoản 7, Điều 46 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 
12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Đơn đăng ký của hộ dân phải kèm 

theo bản vẽ vị trí xin chuyển mục đích có tọa độ khép góc).  

Đăng ký nêu rõ sự phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị 

xã (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND, ngày 
31/12/2021), kiểm tra, tổng hợp kết quả và đăng ký nhu cầu chuyến mục đích theo 
mẫu Phụ lục 03; 

Lưu ý: Tất cả các danh mục công trình, dự án đăng ký thực hiện của Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2023 phải có chủ trương đầu tư và được ghi vốn thực hiện trong 

năm kế hoạch 2023 (đối với sử dụng vốn Nhà nước), có chủ trương đầu tư đối với 
các tổ chức kinh tế. Không ghi nhận vào Kế hoạch sử dụng đất 2023 đối với các 

công trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước chưa có chủ trương đầu tư hoặc đã có chủ 
trương đầu tư nhưng chưa ghi vốn thực hiện trong năm 2023. Chủ đầu tư gửi kèm 

theo sơ đồ vị trí khu đất (có tọa độ VN2000). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường khẩn trương tổ chức thực 
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hiện và gửi báo cáo đến UBND thị xã Đông Hòa (qua Phòng Tài nguyên Môi trường 
thị xã); đồng thời, gửi file số về địa chỉ Email: ngocthoaixd@gmail.com  trước ngày 

21 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Đông Hòa.  

Sau thời gian này, các đơn vị chưa báo cáo xem như không có nhu cầu. 

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã đúng theo hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.  

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đăng tải công khai nội dung này trên trang thông tin điện tử thị xã. 

Kèm văn bản này là: 

- Phụ lục 01 (biểu mẫu danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 thị xã Đông Hòa); 

- Phụ lục 02 (biểu mẫu đăng ký công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2023 thị xã Đông Hòa); 

- Phụ lục 03 (biểu mẫu đăng ký các thửa đất chuyến mục đích). 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện theo đúng nội dung và thời gian trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã (Giang); 
- Chánh VP HĐND và UBND thị xã; 
- Lưu: VT, TH(Tn). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

  Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang 
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Phụ lục 01  

ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

(Các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đông Hòa  
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 20/4/2022) 

TT Tên công trình 
Mã loại 

đất 

Địa điểm  

(xã, phường) 

Diện tích 

(ha) 

Chủ đầu 

tư 

Nguyên nhân (văn bản pháp 

lý) 

I. 

Công trình, dự án đã hoàn thành 100% về CMĐSD đất, 

giao đất, cho thuê đất, thu hồi đât, đưa ra đấu giá đất (nếu 

có) 

          

1             

2             

3             

4             

5             

II. 

Công trình, dự án đã hoàn thành CMĐSD đất, thu hồi 

đất... chưa đưa ra đấu giá đất quyền SD đất, quyền cho 

thuê đất... 
          

1             

2             

3             

4             

5             

III. 

Công trình, dự án chuyển sang năm 2023 (Những công 

trình này chưa thực hiện, có khả năng thực hiện trong năm 

2023) 

          

a. 
Công trình, dự án có thu hồi đất (Bao gồm cả dự án vừa 

thu hồi đất và CMĐSD đất) 
          

1             

2             

3             

4             
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5             

b. 
Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất (Không 

thực hiện thu hồi đất, chỉ chuyển mục đích sử dụng đất) 
          

1             

2             

3             

4             

5             

IV. 

Công trình, dự án năm 2022 đã được phê duyệt loại bỏ ra 

ngoài KH năm 2023 (Những công trình này không có khả 

năng thực hiện trong năm 2023) 

          

1             

2             

3             

4             

5             

 Người lập biểu          Ngày      tháng       năm 2022 

    Thủ trưởng cơ quan 
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Phụ lục 02  

BIỂU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

(NGOÀI CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2022 CHUYỂN SANG) 

TT Tên công trình 

Địa điểm 

(xã, 

phường) 

Chủ 

đầu 

tư 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ  

Văn bản pháp 

lý 
Diện 

tích 

(ha) 

Loại đất thu hồi Vị trí 

LUA HNK CLN ONT … 
Tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa 

I. 
Công trình, dự án có thu hồi đất (Bao gồm cả 

dự án vừa thu hồi đất và CMĐSD đất) 
                      

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

II. 

Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

(Không thực hiện thu hồi đất, chỉ chuyển mục 

đích sử dụng đất)                       

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

III. 

Khai thác quỹ đất các dự án để ưu tiên đầu tư 

cơ sở hạ tầng, tổ chức bán đấu giá (đấu thầu) 

tạo nguồn thu ngân sách tiền sử dụng đất năm 

2023 (Ngoài các công trình, dự án năm 2022 

chuyển sang ở mục II, phụ biểu 01)                       

1                         

2                         

3                         
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4                         

5                         

IV. 
Các công trình, dự án định giá đất cụ thể năm 

2023                       

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

V. 

Công trình, dự án đã đầu tư nhưng chưa hoàn 

tất thủ tục đất đai (Đưa vào để hoàn thành thủ 

tục đất đai)                       

          Ngày      tháng       năm 2022 

 Người lập biểu                Thủ trưởng cơ quan 
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Phụ lục 03 – Biểu 01: 

DANH MỤC CÁC THỬA ĐẤT CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT  

                                                      (KHÔNG PHẢI ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG) 

                                                               VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
                      (Kèm theo Công văn số:………../UBND ngày .../.../2022 của UBND xã/phường.............................) 

                                                                                                                              Đơn vị tính: m2 

STT Họ và tên Số thửa 

Số tờ 

bản 

đồ địa 

chính 

Vị trí: 

tổ dân 

phố, 

khu 

phố, 

thôn 

Loại 

đất 

hiện 

trạng 

Diện 

tích 

thửa 

đất 

Loại 

đất đề 
nghị 

Diện tích đề nghị 

CMĐ 

Xác định Quy 

hoạch 

Đỉnh  

thửa 

Tọa độ khép góc 

thửa đất 

ODT/ONT 
khác/còn 

lại 
QHSD đất 

QH Xây 
dựng, 
QH 

NTM  

X Y 

I. Thửa đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện chuyển sang (phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 20/4/2022) 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

II. Thửa đất hộ gia đình, cá nhân đăng ký năm 2023 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             
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 Lưu ý: 

 

a/ Các thửa đất chuyển mục đích sử dụng mà đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải có đầy đủ các thông tin về thửa đất  nên trên và phải 
phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt; nếu thửa đất thiếu tọa độ khép góc thửa đất (không có cơ 

sở để kiểm tra) và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã thì phòng Tài nguyên và Môi trường không đưa vào kế hoạch 
năm sử dụng đất năm 2023. 

 b/ Vì bản đồ có thửa đất chưa chỉnh lý nên kèm theo giấy chứng nhận quyển sử dụng đất bản photo để tiện tham chiếu cập nhật và theo dõi cho đúng. 

          Ngày      tháng       năm 2022  

          UBND xã/phường……………..  

 
 

Người lập 

biểu               
Chủ tịch 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03 – Biểu 2: 

DANH MỤC CÁC THỬA ĐẤT CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT  

                                                                 (TỪ ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG) 

                                                                VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
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                      (Kèm theo Công văn số:……………/UBND ngày .../.../2022 của UBND xã/phường.............................) 

                                                                                                                              Đơn vị tính: m2 

STT Họ và tên Số thửa 

Số tờ 

bản 

đồ địa 
chính 

Vị trí: 

tổ dân 

phố, 

khu 
phố, 

thôn 

Loại 

đất 

hiện 
trạng 

Diện 

tích 

thửa 
đất 

Loại 

đất đề 

nghị 

Diện tích đề nghị 

CMĐ 

Xác định Quy 

hoạch 
Đỉnh  

thửa 

Tọa độ khép góc 

thửa đất 

ODT/ONT 
khác/còn 

lại 
QHSD 

đất 

QH Xây 
dựng, 

QH NTM  
X Y 

I. Thửa đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện chuyển sang (phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 20/4/2022) 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

II. Thửa đất hộ gia đình, cá nhân đăng ký năm 2023 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

 Lưu ý: 
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a/ Các thửa đất chuyển mục đích sử dụng mà đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải có đầy đủ các thông tin về thửa đất  nên trên và phải 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt; nếu thửa đất thiếu tọa độ khép góc thửa đất (không có cơ 
sở để kiểm tra) và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã thì phòng Tài nguyên và Môi trường không đưa vào kế hoạch 
năm sử dụng đất năm 2023. 

 b/ Vì bản đồ có thửa đất chưa chỉnh lý nên kèm theo giấy chứng nhận quyển sử dụng đất bản photo để tiện tham chiếu cập nhật và theo dõi cho đúng. 

          Ngày      tháng       năm 2022  

          UBND xã/phường……………..  

 
 

Người lập 

biểu               
Chủ tịch 

 
 

 

 

 

 



1 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

         


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-28T11:40:12-0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hiền<nvhien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-07-28T14:04:15+0700
	Việt Nam
	Võ Thị Tám<vothitam@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-29T10:00:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang<hnngiang-soxd@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-29T11:21:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-29T11:21:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-29T11:22:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




