
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TNMT 

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

Sơn Trà, ngày       tháng     năm 2022 

 

    Kính gửi: 

- Các Sở, ban ngành thuộc thành phố; 

- Các BQL dự án có thực hiện công trình, dự án; 

- Các phòng, ban ngành thuộc quận; 

- Công an quận Sơn Trà; 

- Ban chỉ huy quân sự quận Sơn Trà; 

- UBND 07 phường thuộc quận; 

- Các cá nhân, tổ chức hoạt động trên địa bàn quận. 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 

12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà có ý kiến như 

sau: 

1. Các Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dƣng trên địa bàn thành phố 

- Đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã đăng 

ký nhu cầu sử dụng đất 2022 (dự án nào trong năm 2022 đã ban hành quyết định 

thu hồi đất, dự án nào chưa thực hiện, nguyên nhân chưa thực hiện, dự án nào đang 

thực hiện, thực hiện được bao nhiêu % so với dự án đã đăng ký trong kế hoạch 

2022,...) do Ban QL dự án làm chủ đầu tư theo phụ lục 01 

- Rà soát các dự án đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện hoặc các dự án 

đã quá 3 năm kể từ ngày thông qua Nghị Quyết nhưng chưa thực hiện xong để đề 

xuất huỷ hoặc tiếp tục đưa vào trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ 

họp cuối năm 2022 theo phụ lục 02. Lưu ý, rà soát cả nhữn g dự án được Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua nhưng đã điều chỉnh quy hoạch, thay đổi quyết định 

phê duyệt tổng mặt bằng 1/500 thì phải đề xuất lại để thông qua Hội đồng nhân dân 

thành phố tại kỳ họp. 

Hồ sơ trình thông qua Hội đồng nhân dân thành phố gồm: 

+ Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng 1/500 và bản vẽ đính kèm Quyết định 

(3 bộ) 

+ Quyết định bố trí vốn hoặc tờ trình bố trí vốn năm 2023. 

+ Bản vẽ định vị vị trí diện tích cần thu hồi năm 2023 trên nền google map. 

2. Sở, ban, ngành thuộc thành phố, Thủ trƣởng các phòng, ban ngành, 

UBND 07 phƣờng thuộc quận 

- Đề nghị các đơn vị đăng ký nhu cầu giao đất, thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 theo phụ lục 3. Ngoài ra, 

UBND các phường tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu 
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năm và hàng năm khác trong cùng thửa đất ở của cá nhân và hộ gia đình để đăng 

ký tổng diện tích đất nông nghiệp của phường cần chuyển mục đích sang đất ở đô 

thị trong năm 2023. 

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận đăng tải Công văn 

này trên Trang Thông tin điện tử quận. 

3. Các cá nhân, tổ chức hoạt động trên địa bàn quận 

 - Đối với cá nhân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp trong cùng thửa đất ở tại UBND các phường để UBND các phưởng tổng 

hợp và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất ở sang đất thương mại dịch vụ trong 

năm 2023 theo phụ lục 3 gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đối với tổ chức thì đăng ký nhu cầu giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trong năm 2023 theo phụ lục 3. 

4. Thời gian đăng ký nhu cầu sử dụng đất 

- Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất hoàn thành gửi về UBND quận Sơn 

Trà (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường quận) trước ngày 15/9/2022 (có 

kèm theo bản sao các văn bản pháp lý, sơ đồ, bản vẽ của dự án, nếu hồ sơ không 

đảm bảo, UBND quận sẽ không đủ cơ sở tổng hợp gửi UBND thành phố, mọi thắc 

mắc, kiến nghị sau này, UBND quận không chịu trách nhiệm) và file mềm theo địa 

chỉ email huyennt@danang.gov.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tài nguyên và 

Môi trường quận theo số điện thoại 0236.3946.234 hoặc 077.992.4048 (Huyền). 

- Những đơn vị có đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023, đề nghị cử 01 đồng chí (ghi rõ trong văn bản: Họ và tên, số điện thoại, 

email) để UBND quận tiện liên lạc trao đổi trong quá trình xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất 2023. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Chi cục QLĐĐ (để b/c); 

- Lưu: VT,TNMT. (H,40) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

   Hoàng Sơn Trà 

 
  

mailto:huyennt@danang.gov.vn
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PHỤ LỤC 1 

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất 2022 

 

STT Dự án 

Tổng 

diện tích 

dự án 

(ha) 

DT đất đã thực 

hiện thu hồi năm 

2022 (ha) 

Báo cáo kết quả 

thực hiện năm 

2022 

 

Ví dụ 
   

1 
HTKT Khu Trung 
tâm hành chính 
quận Sơn Trà 

10,731 0,10 

Đã ban hành 
15/39 hồ sơ thu 
hồi đất giai 
đoạn 1 và 30/30 
hồ sơ thông báo 
thu hồi đất giai 
đoạn 2 

2 

Đường Lương Thế 
Vinh (đoạn từ 
đường Phạm Cự 
Lượng đến cuối 
tuyến)- Đoạn cuối 
tuyến 

0,0805 0 
Chưa thực hiện 
đang lấy ý kiến 
về quy hoạch 
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PHỤ LỤC 2 

Đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2023 

 

 

 

TT 

 

Tên dự 

án, hạng 

mục 

công 

trình 

Địa 

điểm 

Tổng 

diện 

tích dự 

án (m
2
) 

Diện tích đất 

dự kiến thu 

hồi trong 

năm 2023 

(ha) 

Căn cứ 

pháp lý 

(Quyết 

định phê 

duyệt,…) 

Trong đó (m
2
): 

Ghi chú 
Đất trồng 

cây lâu 

năm 

Đất ở tại 

đô thị 

Đất xây 

dựng trụ 

sở 

Đất quốc 

phòng 

Đất an 

ninh 
… 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 .........            

2 .........            

3 .........            

Tổng            

Ghi chú:  

1. Các cột 7-12: Ghi cụ thể loại đất và diện tích từng loại đất cần chuyển sang để thực hiện dự án, hạng mục công trình. 

2. Loại đất từ cột 7-12: Xác định loại đất theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

3. Đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp bản sao văn bản pháp lý, sơ đồ, bản vẽ của dự án kèm theo. 

 

Ngƣời lập THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3 

Đăng ký danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, 

giao đất trong năm 2023 
 

 

STT Dự án 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Diện tích 

chuyển 

mục 

đích/cho 

thuê/giao 

đất(ha) 

Địa điểm 
Chủ trƣơng 

thực hiện 

Ghi 

chú 

 Ví dụ      

1 
Khu đô thị mới Thuận 

Phước - Đà Nẵng 
97,6533 95,5233 

Thọ 

Quang 

QĐ 3133/QĐ- 

UBND ngày 

09/6/2017 

Chuyển 

mục 

đích 

2 

Thửa đất số 58, tờ bản đồ 

số 120, khu A2.3 Vệt 

TMDLDV từ Nguyễn 

Phan Vinh đến Lê Văn 

Thứ của ông Nguyễn 

Văn C 

0,0288 0,0288 
Thọ 

Quang 

Giấy phép quy 

hoạch số 

4730/GPQH ngày 

30/5/2018 và 

Công văn số 

8241/SXD- 

CCGĐ ngày 

19/11/2020 của 

Sở Xây dựng 

Chuyển 

mục 

đích 

3 

Khu làm việc và đào tạo 

khởi nghiệp Đà Nẵng - 

Sơn Trà 

0,1863 0,1863 
An Hải 

Tây 

QĐ 3562/QĐ- 

UBND ngày 

08/6/2016 

Giao đất 

       

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-08-29T16:37:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Đoàn Văn Đức<ducdv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-29T17:32:00+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Hoàng Sơn Trà<trahs@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T10:47:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T10:47:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T10:47:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T10:47:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà<quansontra@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




