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                      Kỳ Thư, ngày         tháng  11  năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  

trên địa bàn, xã  Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh   
       

  Kính gửi: 

    Hội đồng nhân dân huyên Kỳ Anh 

    Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh 

    Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Kỳ Anh 

 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính Quyền địa phương ngày 19/6/2015 

       Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

       Căn cứ nhu cầu mở rộng khuôn viên UBND xã Kỳ Thư thuộc các danh mục 

công trình thu hồi đất  và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

 Công trình nhà 2 tầng thuộc trú sở làm việc của Ủy ban nhân dân được xây 

dựng từ năm 2002 đến nay đã có 20 năm sử dụng, hiện nay đã xuống cấp, cần xây 

dựng mới, địa điểm dự kiến mở rộng phía phía bắc lấy trên đất của trường THCS 

Thư- Thọ, để tiến hành xây dựng cần được cấp đổi lại giấy CNQSD đất và cấp 

phép xây dựng, năm 2021 UBND xã đã xin phép được bổ sung vào kế hoạch sử 

dụng đất nhưng sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh không chấp thuận, vì lý do chưa có các căn 

cứ pháp lý theo quy định. 

         Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Thư xin bổ sung vào kế hoạch sử dụng năm 2023 

như sau: 

 1. Vị trí: Thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh  

 - Diện tích: 0,05ha (Được lấy từ đất DGD) 

 - Xin  thu hồi và chuyển MĐSD đất: Mở rộng khuôn viên trú sở UBND xã 

Kỳ Thư 

      Trên đây là nội dung đề nghị bổ sung danh mục vào kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 trên địa bàn xã Kỳ Thư, kính đề nghị HĐND huyện, UBND huyện Kỳ 

Anh, phòng Tài nguyên - Môi trường xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VP. 
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