
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND                  Bắc Kạn, ngày       tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn (lần 3) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;    

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 của Luật Đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Theo đề nghị của UBND thành phố Bắc Kạn tại Tờ trình số 73/TTr-UBND 

ngày 15/8/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 599/TTr-STNMT 

ngày 14/11/2022 và Văn bản số 3007/STNMT-ĐĐ ngày 23/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc 

Kạn (lần 3), cụ thể như sau: 

Bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị (ODT) và đất ở tại 

nông thôn (ONT) trên địa bàn 08 xã, phường của thành phố. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao UBND thành phố Bắc Kạn.  

1. Công bố công khai việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành  

phố Bắc Kạn theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.   

2. Thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo 

đúng đối tượng, theo đúng trình tự, thủ tục quy định và quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được duyệt; có trách nhiệm rà soát sự phù hợp các quy hoạch có liên quan đến 

từng vị trí thửa đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời thẩm định chặt 

chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo các quy định của pháp luật trong 

việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của hộ 



2 

 

gia đình, cá nhân. 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h);   

- CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); 

- CVP, PCVP (Ô. Thất); 

- Lưu: VT, NNTNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

 

 

Đỗ Thị Minh Hoa 
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