UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1934/SGDĐT-KHTC

Gia Lai, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát, báo cáo thực trạng và nhu
cầu sử dụng đất phục vụ lập kế hoạch
sử dụng đất 05 năm (2021-2025)

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Công văn số 1223/UBND-NL ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các
cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:
1. Đối với các đơn vị công lập
Căn cứ kết quả sử dụng đất của các đơn vị tại Phương án sắp xếp lại, xử
lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP đã được Sở Giáo dục và Đào tạo
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2020, các đơn vị rà soát, đối chiếu báo
cáo nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 theo biểu mẫu đính kèm nếu có
biến động tăng, giảm đất theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc số liệu đất
tổng hợp không chính xác (có phụ lục đính kèm theo công văn).
2. Đối với các đơn vị ngoài công lập
Báo cáo nhu cầu sử dụng đất của đơn vị giai đoạn 2021-2025 theo biểu
mẫu đính kèm.
Nhận được công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện, báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 02/9/2021./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Duy Định

BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM, GIAI ĐOẠN 2021-2025
LĨNH VỰC: GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
STT Hạng mục công trình
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2
3
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Ví dụ: Mở rộng
Trường THPT Nguyễn
Thái Học

Loại đất
quy hoạch
DGD

Diện tích (ha)
Quy mô Hiện trạng Tăng thêm
2,5
2,1
0,4

Năm thực
hiện

Địa điểm

Vị trí cụ thể

Căn cứ

2021-2025

Huyện Chư
Pưh

Thị trấn
Nhơn Hòa

Quyết định 615/QĐUBND ngày 17/9/2010
của UBND huyện Chư
Pưh

