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Số: ^^^/TB-UBND Phủ Quốc, ngày oyháng^năm 2020

THÔNG BÁO
về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dung đất,

đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi
hành thì ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập Kế hoạch sử dụng đất
hàng năm cấp huyện trình ƯBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện Công vãn số 819A^ND-KT, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của ủy
ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về việc triển khai lập Kế hoạch hoạch sử dụng
đất năm 2021 cấp, huyện. Đe đảm bảo Ke hoạch hoạch sử dụng đất năm 2021
cấp huyện được phê duyệt kịp thời làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất và đất giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện trong năm 2021.

ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thông báo đến các phòng, ban cấp
huyện, ƯBND các xã, thị trấn, các đơn vị an ninh, quốc phòng, các tổ chức,
doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện có nhu cầu thực hiện
các dự án đầu tư có sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021
thì tổng hợp hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

1. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Bản đăng ký các dự án đầu tư mới sẽ thực hiện trong năm 2021;
- Bản sao các căn cứ pháp lý có liên quan: Quyết định chủ trương đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; văn bản
thể hiện dự án được ghi vào kế hoạch vốn đầu tư năm 2021,...

- Bản trích lục, trích đo địa chính. Trong đó, có thể hiện tọa độ (ở múi
chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 104^30', hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-
2000).

Lưu ý: Các dự án đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phải là các
dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng, bổ sung thực hiện trong năm 2021 và các
dự án được ghi vốn đầu tư thực hiện trong năm 2021.

Đối với các khu đất công đưa ra khai thác trong năm 2021 phải có đầy đủ
các điều kiện: Đất sạch, không có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến khu
đất; khu đất đã được đo đạc, lập trích đo địa chính có thể hiện tọa độ (ở múi
chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 104^30, hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-
2000).



2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký:
- ƯBND huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh,

các đơn vị An ninh, Quốc phòng.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc tiếp nhận hồ sơ đăng

ký của các Phòng, Ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh
nghiệp và hộ gia đình, cá nhân.

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020.
Hồ sơ gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc, số 49

Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, liên hệ ông Nguyễn Lý Lâm.
ĐT: 02973846531- 0918243117 hoặc Email: tnmt.pq@kiengiang.gov.vnì.^^
Nơi nhận:
- Các Phòng, Ban ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- TTVHTT&TT huyện;
(phát frên hệ thống truyền thanh);
- LĐVP; CVNC;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu
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