
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:              /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành 

phố; 

Căn cứ Quyết định số 406/QD-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Ninh Sơn; 
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Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn tại Tờ trình số 

163/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 3103 /TTr-STNMT ngày 11 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn với 

các chỉ tiêu sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

Tổng diện tích tự nhiên: 77.164,74 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 67.929,77 ha; chiếm 88,03 % tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: 7.046,41 ha; chiếm 9,13 % tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: 2.188,56 ha; chiếm 2,84 % tổng diện tích tự nhiên. 

(Chi tiết tại Biểu 1 đính kèm) 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

Tổng diện tích thu hồi: 892,05 ha, trong đó: 

- Thu hồi đất nông nghiệp: 814,64 ha. 

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 77,41 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 2 kèm theo) 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 852,69 ha. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 175,63 ha. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha. 

 (Chi tiết tại Biểu 3 đính kèm) 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích: 

- Đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp: 45,73 ha. 

- Đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp: 89,41 ha. 

 (Chi tiết tại Biểu 4 đính kèm) 

5. Công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất  

(Chi tiết tại Biểu 5 kèm theo) 

6. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn, tỷ lệ 

1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, kèm theo Quyết định này. 

(Các phụ lục, bản đồ, danh mục công trình dự án và báo cáo thuyết minh nêu 

trên do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình duyệt tại Tờ trình số 

3103/TTr-STNMT ngày 11/7/2022). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện 
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Ninh Sơn có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất, chặt 

chẽ từ huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và 

xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất; không giải 

quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối 

với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, 

xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử 

dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng 

đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, 

có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định. 

6. Quản lý đất chưa sử dụng, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy 

định tại Điều 164, Điều 165 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 58, Điều 59 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và quy định khác có liên 

quan của pháp luật đất đai hiện hành. 

7. Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang 

đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho hộ 

gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng 

chuyên môn kiểm tra, xác định vị trí, diện tích đất chuyển mục đích phải có 

trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, 

quy hoạch chỉnh trang khu dân cư nông thôn,…, có cơ sở hạ tầng; đối với đất ở 

phải xen kẹt trong khu dân cư, khuyến khích chuyển mục đích đất vườn ao liền 

kề đất ở nhưng không được công nhận là đất ở sang đất ở. Diện tích cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với hạn mức quy định tại Quyết định 

93/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn 

đốc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

theo đúng quy định pháp luật. 

2. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

huyện Ninh Sơn để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TT HĐND huyện Ninh Sơn; 

- VPUB: CVP, các PCVP, CV; 

- Lưu: VT, KTTH.     KHH 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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