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QUYẾT ĐỊNH 
Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,  

tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện 

 
      

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị Quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 

luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 

nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 

2021-2025 và Công văn số 728/TTg-NN ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh và tỉnh Bình Thuận.  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

301/TTr-STNMT ngày 29 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho các huyện, thị xã La 

Gi và thành phố Phan Thiết như sau: 
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- Huyện Tuy Phong theo Phụ lục số 01; 

- Huyện Bắc Bình theo Phụ lục số 02; 

- Huyện Hàm Thuận Bắc theo Phụ lục số 03; 

- Thành phố Phan Thiết theo phụ lục 04; 

- Huyện Hàm Thuận Nam theo Phụ lục số 05; 

- Huyện Hàm Tân theo Phụ lục số 06; 

- Thị xã La Gi theo phụ lục 07; 

- Huyện Tánh Linh theo Phụ lục số 08; 

- Huyện Đức Linh theo Phụ lục số 09; 

- Huyện Phú Quý theo Phụ lục số 10. 

(Chi tiết có Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 10 kèm theo). 

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ có điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia mà có điều chỉnh các chỉ tiêu của tỉnh Bình 

Thuận, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện 

báo cáo UBND tỉnh phân bổ lại chỉ tiêu hoặc tham mưu xử lý theo điểm c 

khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. 

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch phân bổ tại Điều 1 nêu trên: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình UBND 

tỉnh xét duyệt đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo tính 

thống nhất với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phân bổ. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như Điều 4;                                        
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chi cục QLĐĐ - Sở TN&MT; 

- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên Cổng thông tin);                

- Lưu: VT, ĐTQH, KGVXNV, KT. Đức.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phan Văn Đăng 
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