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Về việc lập danh mục công
trình, dự án trình kỳ họp thứ hai
HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ
2021-2026

KHẨN
Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 2419/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 02/7/2021 của
Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ hai của
HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Để đảm bảo việc thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất đúng tiến độ
đúng quy trình, quy định. UBND thành phố Sơn La có ý kiến như sau:
1. Đề nghị các Chủ đầu tư dự án; các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên
địa bàn thành phố; các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND các
xã, phường rà soát, lập hồ sơ gửi về UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và
Môi trường thành phố) để tổng hợp, cụ thể như sau:
1.1. Rà soát, đăng ký bổ sung danh mục các công trình, dự án có nhu cầu
sử dụng đất, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 3
Điều 62 Luật đất đai năm 2013 và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo
quy định tại theo Điều 58 Luật đất đai năm 2013.
Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình của chủ đầu tư có đính kèm danh mục theo biểu
mẫu số 01 và số 02 gửi kèm Công văn này; (2) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích
công trình, dự án; (3) Văn bản chứng minh ghi vốn thực hiện; (4) Chủ trương
thực hiện dự án và sự phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
1.2. Rà soát lập danh mục công trình, dự án đối với các trường hợp đã
được HĐND tỉnh thông qua nhưng cần phải điều chỉnh, bổ sung diện tích và
điều chỉnh thời gian để tiếp tục thực hiện phải trình HĐND tỉnh thông qua.
Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình của chủ đầu tư có đính kèm danh mục theo biểu
mẫu số 03, 04, 05, 06 gửi kèm Công văn này, trong đó cần nêu rõ nguyên nhân,
lý do cần điều chỉnh, bổ sung; (2) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình,
dự án; (3) Văn bản có liên quan đến việc cần phải điều chỉnh, bổ sung.
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1.3. Rà soát lập danh mục công trình, dự án đối với các trường hợp đã
được HĐND tỉnh thông qua nhưng không thực hiện phải trình HĐND tỉnh thông
qua hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình của chủ đầu tư có đính kèm biểu theo mẫu số
07gửi kèm Công văn này, trong đó cần nêu rõ nguyên nhân, lý do không thực hiện.
2. Thời gian hoàn thành gửi về UBND thành phố chậm nhất trước 15
giờ ngày 05/7/2021. Trường hợp hồ sơ gửi chậm hoặc chưa đầy đủ nội dung
được hiểu là chưa đủ điều kiện, UBND thành phố Sơn La sẽ không tổng hợp
trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đề nghị các Chủ đầu tư dự án; các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa
bàn thành phố; các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND các xã,
phường nghiên cứu triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TNMT, BH (05b).
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