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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

       

#SoKyHieuVanBan

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

      

#DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My Khóa XII, Kỳ họp thứ 7

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 20 tháng 11 năm 2018;

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 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 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 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đối, bổ sung một số điều của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 huyện Nam Trà My;

Căn cứ Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và diện tích 
chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Quảng Nam cho các huyện, thị 
xã, huyện;
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Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của 
các huyện, thị xã, huyện đã được phân bổ tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 665/TB-STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Hội 
đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam về kết quả thẩm 
định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của 
huyện Nam Trà My.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét 
thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 
đất năm đầu của huyện Nam Trà My gồm những nội dung chính sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
Bảng 1. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020

Đơn vị tính: ha

Kết quả thực hiện

So sánhTT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
quy hoạch 

được 
duyệt Diện tích Tăng (+), 

giảm (-) Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 (%)

 Tổng DT tự nhiên  82.638,25 82.638,25   

1 Đất nông nghiệp NNP 79.198,76 80.432,52 1.233,76 101,56

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.509,83 1.766,48 256,65 117,00

      Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12,00 6,70 -5,30 55,83

      Đất trồng lúa còn lại LUK  1.264,36 1264,36  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.653,99 5.736,81 1082,82 123,27

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10.194,97 10.866,08 671,11 106,58

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 29.528,43 29.607,81 79,38 100,27

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 15.166,14 15.007,79 -158,35 98,96

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 18.126,69 17.445,69 -681,00 96,24

      Trong đó: đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên RSN 5.817,81 5.817,81  100,00

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,77 1,86 1,09 241,56

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 17,94  -17,94 0,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.947,22 1.920,78 -26,44 98,64

2.1 Đất quốc phòng CQP 24,73 1,99 -22,74 8,05

2.2 Đất an ninh CAN 2,97 0,80 -2,17 26,94
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Đơn vị tính: ha

Kết quả thực hiện

So sánhTT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
quy hoạch 

được 
duyệt Diện tích Tăng (+), 

giảm (-) Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 (%)

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 4,56 4,61 0,05 101,10

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,6 12,56 11,96 2093,33

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,11  -0,11  

 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  1,20 1,20  

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm SKX 3,56  -3,56  

2.7 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.472,52 843,2 -629,32 57,26

     Đất giao thông DGT 927,83 438,09 -489,74 47,22

     Đất thuỷ lợi DTL 11,95 4,95 -7 41,42

     Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,29 1,44 -5,85 19,75

     Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,93 3,03 0,1 103,41

     Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo DGD 32,19 34,61 2,42 107,52

     Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 24,36 3,96 -20,4 16,26

     Đất công trình năng lượng DNL 465,56 315,45 -150,11 67,76

     Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,28 0,15 -0,13 53,57

     Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  0,47 0,47  

     Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,72 0,51 -7,21 6,61

     Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng NTD 35,8 35,59 -0,21 99,41

     Đất chợ DCH 0,13 4,95 4,82 3807,69

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,31 1,51 0,2 115,27

 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV  1,46 1,46  

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 205,91 362,79 156,88 176,19

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,53 9,7 -0,83 92,12

2.11 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 1,49 2,55 1,06 171,14

2.12 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 174,41 678,41 504 388,97

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.492,29 284,95 -1.207,34 19,09
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2. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
2.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Đơn vị tính: ha
Hiện trạng năm 2020 Quy hoạch đến năm 2030

Tổng số
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích Cơ cấu 
(%)

Cấp tỉnh 
phân bổ

Cấp 
huyện xác 
định, xác 
định bổ 

sung

Diện tích 
quy hoạch

Cơ cấu 
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)
 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN  82.638,25    82.638,25  
1 Đất nông nghiệp NNP 80.432,52 97,33 79.557,19  79.557,19 96,27

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.766,48 2,14 1.675,00  1.675,00 2,03
      Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6,70 0,01 5,80  5,80 0,01
      Đất trồng lúa còn lại LUK 1.264,36 1,53 1.669,20  1.669,20 2,02

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.736,81 6,94  5.525,04 5.525,04 6,69
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10.866,08 13,15 10.647,75 700,00 11.347,75 13,73
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 29.607,81 35,83 30.087,71 -500,00 29.587,71 35,80
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 15.007,79 18,16 14.984,89  14.984,89 18,13
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 17.445,69 21,11 16.386,34 -200,00 16.186,34 19,59

     Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên RSN 5.817,81 7,04 5.817,81  5.817,81 7,04

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,86   11,86 11,86 0,01
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH    238,60 238,60 0,29
2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.920,78 2,32 2.842,28  2.842,28 3,44

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,99  272,09  272,09 0,33
2.2 Đất an ninh CAN 0,80  4,45  4,45 0,01
2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 4,61 0,01 21,16  21,16 0,03
2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12,56 0,02 43,43  43,43 0,05

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC   0,54  0,54  

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 1,20  1,20  1,20  

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm SKX    21,29 21,29 0,03

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 843,20 1,02 1.376,73  1.376,73 1,67

     Đất giao thông DGT 438,09 0,53 616,70  616,70 0,75
     Đất thuỷ lợi DTL 4,95 0,01 21,10  21,10 0,03
     Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,44  7,29  7,29 0,01
     Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,03  3,42  3,42  

     Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo DGD 34,61 0,04 38,56  38,56 0,05

     Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao DTT 3,96  15,53  15,53 0,02

     Đất công trình năng lượng DNL 315,45 0,38 629,46  629,46 0,76

     Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV 0,15  3,15  3,15  

     Đất có di tích lịch sử - văn DDT 0,47  0,47  0,47  
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Đơn vị tính: ha
Hiện trạng năm 2020 Quy hoạch đến năm 2030

Tổng số
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích Cơ cấu 
(%)

Cấp tỉnh 
phân bổ

Cấp 
huyện xác 
định, xác 
định bổ 

sung

Diện tích 
quy hoạch

Cơ cấu 
(%)

hóa
     Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,51  0,51  0,51  

     Đất làm nghĩa trang, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 35,59 0,04 35,59  35,59 0,04

     Đất chợ DCH 4,95 0,01  4,95 4,95 0,01
2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,51   4,94 4,94 0,01

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 1,46   28,63 28,63 0,03

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 362,79 0,44 399,14  399,14 0,48
2.12 Đất ở tại đô thị ODT   60,60  60,60 0,07
2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,70 0,01 11,82  11,82 0,01

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp DTS 2,55  5,78  5,78 0,01

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 678,41 0,82  590,48 590,48 0,71
3 Đất chưa sử dụng CSD 284,95 0,34 238,78  238,78 0,29

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 31,40 0,04  31,40 31,40 0,04
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 253,55 0,31  207,38 207,38 0,25
II Khu chức năng        
1 Đất khu công nghệ cao KCN       
2 Đất khu kinh tế KKT       
3 Đất đô thị KDT   10.309,80  10.309,80 12,48

4

Khu sản xuất nông nghiệp 
(khu vực chuyên trồng lúa 
nước, khu vực chuyên trồng 
cây công nghiệp lâu năm)

KNN   11.353,55  11.353,55 13,74

5
Khu lâm nghiệp (khu vực 
rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng, rừng sản xuất)

KLN   45.774,05  45.774,05 55,39

6 Khu du lịch KDL    6,73 6,73 0,01

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học KBT   14.984,89  14.984,89 18,13

8
Khu phát triển công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp)

KPC   21,16  21,16 0,03

9 Khu đô thị (trong đó có khu 
đô thị mới) DTC       

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM    5,67 5,67 0,01

11 Khu đô thị - thương mại - 
dịch vụ KDV       

12 Khu dân cư nông thôn DNT    399,14 399,14 0,48

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất 
phi nông nghiệp nông thôn KON       
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2.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
 Đơn vị tính: ha

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Trà Cang Trà Don Trà Dơn Trà Leng Trà Linh Trà Mai Trà Nam Trà Tập Trà Vân Trà Vinh
(1) (2) (3) (4)=(5)+...(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp NNP/PNN 892,33 159,30 61,17 108,18 79,59 111,02 92,68 96,96 112,25 49,21 21,97

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 52,38 4,76 5,19 5,34 2,74 9,36 8,06 14,49 0,35 1,12 0,97
      Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 0,90  0,67    0,16 0,07    
      Đất trồng lúa nương LUN/PNN 23,68 1,37 1,75 0,63 0,65 6,56 5,60 7,02   0,10
      Đất trồng lúa còn lại LUK/PNN 27,80 3,39 2,77 4,71 2,09 2,80 2,30 7,40 0,35 1,12 0,87

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 176,27 15,43 17,43 32,37 11,06 26,45 26,83 17,01 12,59 9,84 7,26
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 174,83 112,70 4,64 6,97 8,75 6,54 12,12 8,32 9,40 1,05 4,34
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 20,10 2,10 3,26 0,15 7,17  0,49 0,49 6,44   
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 22,90 0,50    22,40      
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 445,85 23,81 30,65 63,35 49,87 46,27 45,18 56,65 83,47 37,20 9,40

      Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên RSN/PNN            

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp  113,50   50,00  25,00 27,30 7,20 4,00   

 Trong đó:             

2.1 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng RSX/NKR(a) 113,50   50,00  25,00 27,30 7,20 4,00   

     Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên RSN/NKR(a)            

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
chuyển sang đất ở PKO/OCT            

(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở



7

2.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: ha

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Trà 

Cang Trà Don Trà Dơn Trà Leng Trà Linh Trà Mai Trà 
Nam

Trà 
Tập Trà Vân Trà Vinh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
 Tổng cộng  46,17 0,23 1,00 15,98 6,00 4,96 18,00     
1 Đất nông nghiệp NNP 11,00   4,00   7,00     

1.1 Đất trồng lúa LUA            
      Đất chuyên trồng lúa nước LUC            

      Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên RSN            

1.2 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,00   4,00        
1.3 Đất nông nghiệp khác NKH 7,00      7,00     
2 Đất phi nông nghiệp PNN 35,17 0,23 1,00 11,98 6,00 4,96 11,00     

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,46    5,46       

2.2 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 18,85 0,23 1,00 11,98 0,54 0,10 5,00     

     Đất giao thông DGT 2,47   2,47        
     Đất công trình năng lượng DNL 10,05   9,51 0,54       
     Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,00      5,00     

     Đất làm nghĩa trang, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,33 0,23 1,00   0,10      

2.3 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 10,86     4,86 6,00     
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3. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Trà My đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 11/6/2021.
4. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
Sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế việc chuyển đất 

nông nghiệp sang các công trình, dự án đầu tư gây thiệt hại nhiều đến đất nông 
nghiệp. Thực hiện tốt Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng đất 
trồng lúa thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012.

Đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch phải đi đôi với bảo 
vệ môi trường với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái. 
Quản lý chặt chẽ về bảo vệ môi trường đối với các khu sản xuất, cụm công 
nghiệp trên địa bàn huyện để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trong tương 
lai.

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất
Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ đất, nguồn vốn ngân sách 

để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển đô thị, công 
nghiệp, du lịch...Tranh thủ nguồn đầu tư Trung ương, nguồn từ các chương trình 
mục tiêu Quốc gia, nguồn tài trợ từ các tổ chức...Ngoài ra kêu gọi nguồn đóng 
góp của nhân dân, các tổ chức xã hội để đầu tư xây dựng các công trình có tính 
chất xã hội hoá, các hạng mục công trình về xây dựng nông thôn mới;

Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút hơn nữa người dân ở địa phương 
tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ lao động. Tăng cường công 
tác đào tạo lao động kỹ thuật, công nhân có tay nghề chất lượng cao, chú trọng 
đào tạo ngoại ngữ giao tiếp các thứ tiếng cho công nhân lao động cũng như cán 
bộ quản lý. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước 
mới, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ địa phương nhằm nâng cao năng lực, 
phẩm chất quản lý Nhà nước;

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn tiến hành kiểm 

tra, phê duyệt và hướng dẫn lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp 
thời cho các chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân để kịp thời triển khai thực hiện dự án, 
công trình. 

UBND huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã 
phối hợp quản lý nghiêm ngặt đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng 
hộ. Việc chuyển đất chuyên trồng lúa sang cho các mục đích phi nông nghiệp 
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tập trung chủ yếu cho các mục đích phát triển hạ tầng, công trình trọng điểm của 
huyện. Đối với các xã quy hoạch nông thôn mới ngoài việc xây dựng phù hợp 
các tiêu chí theo quy định, cần phải tuân thủ các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã 
được cấp trên phân bổ;

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm 
theo quy định của Pháp luật.

4.4. Các giải pháp khác
Thực hiện tốt các chính sách về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư, 

đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho nhân dân trong vùng triển khai các dự án 
quy hoạch. 

Có cơ chế chính sách thông thoáng, thu hút đầu tư để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện cải cách thủ tục hành 
chính về đất đai như: giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất những 
thửa đất xen kẽ trong khu dân cư, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây 
dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách.

Công tác bồi thường đất đai cần phải được công khai, thực hiện đúng trình 
tự theo qui định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm đếm 
chính xác, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My kính trình Hội đồng nhân dân huyện 
Nam Trà My Khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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