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Số: 1317/TB-BGĐ Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công thực hiện các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp tỉnh, cấp huyện 

 

 Thực hiện Công văn số 2128/UBND-NL2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 

cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 969/STNMT-QHGĐ1 ngày 07/4/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho việc lập 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, 

Ban Giám đốc Sở giao trách nhiệm các phòng liên quan như sau: 

1. Phòng Hành chính sự nghiệp thực hiện thẩm định dự toán lập Kế hoạch 

sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Hà Tĩnh do Sở Tài nguyên và Môi trường 

xây dựng. 

2. Phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp với các Phòng Ngân sách huyện xã, 

Hành chính sự nghiệp tham mưu các nội dung liên quan đến việc bố trí kinh phí 

lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2021 - 2030), kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của cấp huyện, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Phòng QL Giá và Công sản thực 

hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch ngành giai đoạn 2010 - 2020 

và đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo 

phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo biểu mẫu gửi 

kèm Công văn số 969/STNMT-QHGĐ1 ngày 07/4/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; gửi kết quả rà soát, đăng ký nhu cầu về Phòng QL Giá và Công sản 

trước ngày 30/4/2020. 

Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng nêu trên tập trung triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: VP; NS; NSHX; HCSN; GCS; 

- Lưu: VT. 
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