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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 66/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 22 tháng 02 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án  

Lập Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Ninh Thuận ________________________________ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 năm 2019; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018;  
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một 
số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”; Nghị định số 37/2019/NĐ-
CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

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 các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông 
tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết việc lập, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ; Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 
ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
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cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; Công văn số 4744/BTNMT-
TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
575/TTr-STNMT ngày 08 tháng 02 năm 2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án lập Kế hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Ninh Thuận với những nội dung chủ yếu sau: 
1. Tên dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Ninh 

Thuận. 
2. Mục tiêu của dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh 

Ninh Thuận để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 
năm (2021 - 2025) của cấp tỉnh và cấp huyện trên cơ sở tuân thủ chính sách pháp 
luật về đất đai và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, cấp tỉnh và 
cấp huyện.  

3. Địa điểm dự án: trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
4. Nội dung, nhiệm vụ cơ bản của dự án: nội dung lập kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh (theo Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 
tháng 11 năm 2018 Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch), cụ 
thể như sau: 

a)  Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời 
kỳ trước (2016 - 2020); 

b) Xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng 
đất đai trong quy hoạch tỉnh trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và 
đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; 

c) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy 
định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong thời kỳ kế 
hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; 

d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử 
dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực 
hiện trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành 
chính cấp huyện. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô 
thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi 
trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương 
mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; 

đ) Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (đến năm 2025); 
e) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 
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Nhiệm vụ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2025 
gồm các bước sau (áp dụng Điều 22 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 
tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Bước 1. Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết 
quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (2016 - 2020). 

Bước 2. Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Ninh 
Thuận. 

Bước 3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên 
quan. 

Bước 4. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 
(Kèm theo Đề cương và dự toán lập Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2025 tỉnh Ninh Thuận ). 
5. Sản phẩm của dự án: 
a) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2025tỉnh Ninh Thuận, kèm theo hệ thống bảng biểu, phụ biểu tính toán, bản đồ 
thu nhỏ. 

b) Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 toàn tỉnh, tỷ lệ 1/50.000.  
c) Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định Kế hoạch sử 

dụng đất. 
d) Đĩa CD copy các tài liệu nêu trên. 
6. Dự toán kinh phí: 
a) Tổng dự toán kinh phí: 1.061.059.492 đồng (Một tỷ, không trăm sáu 

mươi mốt triệu, không trăm năm mươi chín nghìn, bốn trăm chín mươi hai đồng). 
b) Nguồn vốn: sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2021. 
7. Quản lý dự án và tổ chức thực hiện dự án: 
a) Quản lý dự án 
- Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 
- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 
b) Tổ chức thực hiện 
- Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2021. 
- Hình thức lập kế hoạch sử dụng đất: xây dựng mới. 
- Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. 
- Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận: Thủ tướng Chính phủ. 
 
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

các công việc sau đây: 



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 10/Ngày 01-3-2021 
 

  17

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
a) Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất theo 

đúng quy định của pháp luật.   
b) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2025tỉnh Ninh Thuận theo đúng quy định. 
c) Lập thủ tục nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm và thanh quyết toán 

kinh phí thực hiện Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Ninh 
Thuận theo đúng quy định. 

2. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 
nhiệm cung cấp số liệu hiện trạng, quy hoạch (hoặc định hướng phát triển), kế 
hoạch và các tài liệu có liên quan của ngành, của địa phương để thực hiện dự 
án này. 

3. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ có 
trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công 
việc thanh quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.  

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng 
các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
Lê Huyền 
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