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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 của huyện Nông Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) của tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2019/QĐ-UBND ngày
30/6/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Nông Sơn; số 524/QĐ-UBND ngày
28/02/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế
hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện;
Theo đề nghị của UBND huyện Nông Sơn tại Tờ trình số 207/TTr-UBND
ngày 04/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 961/TTr-STNMT
ngày 28/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của
huyện Nông Sơn, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2020:
(Chi tiết theo Phụ lục I)
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
(Chi tiết theo Phụ lục II)
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
(Chi tiết theo Phụ lục III)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Nông Sơn có trách nhiệm:
- Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định
của pháp luật về đất đai;
- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê
duyệt; việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất phải đúng quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc
phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ
môi trường;
- Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo
tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp; chịu trách
nhiệm trước UBND tỉnh trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất
để thực hiện các công trình, dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết
định sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông
nghiệp và PTNT. Chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân
thủ đúng các quy định của pháp luật;
- 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;
- Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu
vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển
đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu
giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục
tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ
đất được quy hoạch phát triển đô thị, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình
trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng kết cấu hạ
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai;
ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất, thu hồi 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;
- Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ
Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử
dụng đất ở các địa phương theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm
pháp luật đất đai; giải quyết các trường hợp phát sinh, vướng mắc trong quá
trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quy định;
- Hằng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường
theo quy định.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và
Môi trường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông
nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng
hộ, rừng sản xuất và đất có rừng tự nhiên ở các địa phương. Việc chuyển mục
đích sử dụng đất rừng và đất có rừng tự nhiên sang mục đích khác phải đảm bảo
tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Nghị quyết
số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-TW ngày
12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
4. Các Sở, Ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có
liên quan của ngành, lĩnh vực quản lý; tham mưu điều chỉnh các dự án cho phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ
tịch UBND huyện Nông Sơn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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