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QUYẾT ĐỊNH 

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 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

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 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 

24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc 

hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2025, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

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 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 2025, 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 chi tiết việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông báo số 451-TB/TU ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ý kiến về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trên địa 

bàn các huyện, thành phố; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 2293/TTr-

STNMT ngày 24 tháng 5 năm 2022, ý kiến thống nhất của UBND các huyện, 

thành phố tại cuộc họp ngày 24/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế 

hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố (chi tiết tại 

các Phục lục kèm theo Quyết định này). 
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Điều 2.  Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phân bổ tại Điều 

1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố có trách nhiệm thực hiện:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành việc lập, trình thẩm định, 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận theo đúng 

quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ. 

c) Tổ chức thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 

 a) Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định, đảm bảo tiến độ để 

không ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc 

phòng, an ninh của địa phương và của tỉnh. 

b) Hàng năm, có báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất của quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt hàng năm theo quy định. 

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, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Giáo dục 

và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Thông tin truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3;  

- TT Tỉnh ủy; (b/cáo) 

- TT HĐND tỉnh; (b/cáo) 

- CT, PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- BQL các KCN; 

- Các BQL dự án chuyên ngành thuộc tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH.    KHH 
                                                

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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