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TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 của huyện Đức Huệ
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh
Long An về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện
Đức Huệ;
Căn cứ Công văn số 4570/UBND-KTTC ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh
Long An về việc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang khảo sát, lập dự
án đầu tư dự án điện mặt trời tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ;
Căn cứ Thông báo số 392-TB/VPTU ngày 23/7/2019 thông báo kết luận
của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức
Huệ (ngày 24/6/2019);
Nhằm đảm bảo sử dụng đất đúng theo Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất
được phê duyệt. UBND huyện Đức Huệ trình HĐND huyện xem xét điều chỉnh,
bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện đối với Dự án điện
mặt trời tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ theo Công văn số 4570/UBNDKTTC ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Long An và Thông báo số 392-

TB/VPTU ngày 23/7/2019 thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ (ngày 24/6/2019).
UBND huyện trình HĐND huyện Đức Huệ xem xét thông qua điều chỉnh
Quy hoạch sử dụng đất đối với các vị trí nêu trên tại kỳ họp lần thứ 12 Khóa XI
nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Tờ trình có kèm theo trích lục vị trí thửa đất.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Các Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT.
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