HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:
DỰ THẢO

/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích
Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất
phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 21
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
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
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 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ 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;
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;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục công trình,
dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất
và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2); Báo cáo thẩm
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
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Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung danh mục công trình,
dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và
các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
(dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2), cụ thể như sau:
Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bổ sung 01 công trình, dự
án cần thu hồi đất với diện tích 5,32ha trên địa bàn huyện Vị Thủy
(Đính kèm Phụ lục I)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX kỳ
họp thứ 20 thông qua ngày
tháng năm 2021 và có hiệu lực từ ngày tháng
năm 2021./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2021

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công
trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
(dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2)
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội
đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các dự
án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN:
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai đảm bảo việc thu
hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công
trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy
định; căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên
quan đến quy hoạch; điểm b khoản 1 Điều 58, khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm
2013; điểm đ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
khoản 3, khoản 5 Điều 1 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, quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội
vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng
đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha).
Để có cơ sở pháp lý cho địa phương cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 cấp huyện và lập các thủ tục đất đai theo đúng quy định, việc Ủy ban
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung danh
mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng
cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2) là yêu cầu
cần thiết.
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II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ
THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
Để có cơ sở pháp lý cho địa phương cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất
cấp huyện hàng năm và lập các thủ tục đất đai theo đúng quy định.
2. Quan điểm chỉ đạo
Việc xây dựng Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình,
dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha)
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2), nội dung đăng ký phải đảm bảo
các điều kiện như sau:
a) Dự án, công trình thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58, khoản 3
Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
b) Dự án, công trình được quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai phải
được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng
ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và tình
hình thực tế của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng
dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên
quan, đăng tải, tổng hợp ý kiến góp ý gửi thẩm định,... đảm bảo trình tự, thủ tục
theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn
bản hướng dẫn thi hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Gồm 03 Điều về thông qua bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các dự án có sử
dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 2).
2. Nội dung cơ bản
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ
sung 01 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 5,32ha, trên địa bàn
huyện Vị Thủy
(Đính kèm Phụ lục I )
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét,
quyết nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TNMT;
- Lưu: VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

PHỤ LỤC I
BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG
TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2021 (LẦN 2)

(Kèm theo Tờ trình số:

/TTr-UBND ngày

tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Diện tích tăng thêm

STT Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích Diện tích
quy hoạch hiện trạng Diện tích
(ha)
(ha)
(ha)

Sử dụng từ loại đất
Đất trồng
Đất khác
lúa (LUA)
(ha)
(ha)

I

Huyện Vị Thủy

5,32

5,32

5,32

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

5,32

5,32

5,32

1

Khu Tái định cư Thị trấn Nàng Mau

5,32

5,32

5,32

UBND huyện Vị
Thủy

Địa điểm
thực hiện

Thị trấn Nàng Mau

Ghi chú

