
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:  38 /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Văn Đức, ngày  01 tháng 8 năm 2022  

TỜ TRÌNH
V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để đấu giá quyền sử 

dụng đất tại Khu dân cư mới Con Nhạn, thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, 
thị xã Chí Linh (nay là khu dân cư Vĩnh Đại, phường Văn Đức, thành phố 

Chí Linh) – giai đoạn 2, đợt 1

 Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương;
- UBND thành phố Chí Linh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 
HĐND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện  các dự án, công 
trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2362/UBND-VP ngày 13 tháng 11 năm 2014 của 
UBND tỉnh Hải Dương v/v ủy quyền cho UBND thị xã Chí Linh thực hiện thu 
hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 của thành phố Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của 
UBND thị xã Chí Linh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
(lần 1) Khu dân cư mới Con Nhạn, thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh;

UBND phường Văn Đức đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh lập 
tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Hải Dương xem xét phê duyệt  chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu 
dân cư mới Con Nhạn, thôn Vĩnh Đại, thị xã Chí Linh - giai đoạn 2, đợt 1, cụ thể 
như sau: 



- Diện tích đã thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn 2: 8.640,0 m2. 
- Diện tích đất xin chuyển mục đích đợt 1 là: 8.400,0 m2. Trong đó: 
Diện tích thực hiện dự án - giai đoạn 2, đợt 1 là: 8.340,0 m2, gồm:
+ Diện tích chuyển sang đất ở chia lô:               5.831,0 m2;

          + Diện tích chuyển sang đất giao thông và hành lang đường: 2.284,0 m2;
+ Diện tích chuyển sang đất cây xanh:           225,0 m2;
Diện tích làm đường quy hoạch là: 60,0 m2.
Được sử dụng từ loại đất: 
+ Đất lúa (LUC):                               7.724,0 m2;
+ Đất thủy lợi (DTL):             129,0 m2;
+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK):                   47,0 m2;
+ Đất giao thông (DGT):                   500,0 m2;
- Số lô quy hoạch: 31 lô (gồm các lô 02, 12, 13, từ lô 31đến lô 44; từ lô 

51đến lô 64).  
- Gồm các thửa đất, thuộc tờ bản đồ địa chính số 14 tỷ lệ 1/1000 phường 

Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Vị trí, ranh giới cụ thể: 
+ Trích lục bản đồ địa chính số 02-2017, tỷ lệ 1/1000, tờ bản đồ địa chính 

số 14 (337593-5-c) phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương do 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Chí Linh lập ngày 05/10/2017, 
UBND phường Văn Đức ký xác nhận ngày 05/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi 
trường nghiệm thu, ký ngày 06/10/2017. 

+ Sơ đồ xin chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2, đợt 1 do Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Chí Linh lập ngày   /9/2021, UBND 
phường Văn Đức ký ngày     /9/2021, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 
thành phố ký xác nhận ngày … /9/2021.  

- Thời hạn chuyển mục đích sử dụng đất: Lâu dài.
Toàn bộ diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên hiện là mặt 

bằng sạch, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đã bàn giao đất để hoàn thiện các bước 
chuyển mục đích đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức kính đề nghị UBND thành phố Chí 
Linh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Hải Dương xem xét quyết định./.
Nơi nhận:           
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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