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Kính gửi:         Sở Tài nguyên & Môi trường 

 

  

 Thực hiện Công văn số 4588/STNMT-ĐĐ1 ngày 11/11/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện công tác điều tra, rà soát, phê  

duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo tiến độ thực hiện như sau: 

 Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, khoanh định đất sản xuất nông nghiệp 

thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý sử dụng. Ngày 19/2/2021, UBND 

huyện đã ban hành Văn bản số 249/UBND-TNMT để triển khai thực hiện. Sau 

khi có hướng dẫn số 822/STNMT-ĐĐ1 ngày 15/3/2021 của Sở Tài nguyên & 

Môi trường, UBND huyện đã có Công văn số 463/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 về việc thực hiện Hướng dẫn số 822/STNMT-ĐĐ1 và tổ chức tập 

huấn cho cán bộ địa chính và hợp đồng thuê đơn vị tư vấn là Văn phòng đăng ký 

đất đai chi nhánh Nghi Xuân phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện. Kết quả thực hiện như sau: 

 - Có 15/17 xã, thị trấn có quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công 

ích, trong đó: 

 + 13/15 xã, thị trấn (02 xã không có quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục 

đích công ích) đã hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt với 334 khoanh đất, tổng 

diện tích 1.668.819,5 m2, trong đó: 

 Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 206.517,5 m2 

 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 340.580,4 m2 

 Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 439.736,8 m2 

 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 590.409,1 m2 

 Đất trồng cây lâu năm (CLN): 91.575,7 m2 

 + 02/15 xã, thị trấn gồm Xuân Viên và Xuân Hội đang trình Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt. 

(Chi tiết có biểu số liệu kèm theo) 



 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

  Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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