
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
 

Số:          /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Như Thanh, ngày       tháng    năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất  

năm 2021 của huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. 
 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông 

tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; UBND 

huyện Như Thanh thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 của huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau: 

1. Về hồ sơ lấy ý kiến. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 của huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, trong đó 

có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 

huyện Như Thanh. 

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa, tỷ lệ 1/25.000  

2. Nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến. 

- Nội dung: UBND huyện lấy ý kiến nhân dân về các chỉ tiêu sử dụng đất, 

danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Như Thanh. 

- Hình thức: Lấy ý kiến trực tiếp; tổ chức Hội nghị (thời gian tổ chức Hội 

nghị sẽ thông báo sau) và công khai tại Trụ sở UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn và Cổng thông tin điện tử huyện Như Thanh. 

Mọi ý kiến gửi về UBND huyện Như Thanh (qua Phòng Tài nguyên và 

Môi trường), địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh hoặc gửi email theo 

địa chỉ: Tainguyenmoitruongnhuthanh@gmail.com. 

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này. 

3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. 

3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng ban 

đơn vị liên quan. 

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý nhân dân đảm bảo thời gian quy định; 

- Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân; 

- Kết thúc thời gian lấy ý kiến, tham mưu UBND huyện báo cáo tổng hợp, 

tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Như Thanh 
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để trình Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. 

3.2. Các phòng ban đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức công khai hồ sơ, lấy ý kiến góp ý của nhân dân theo quy định. 

Trên đây là thông báo của UBND huyện Như Thanh về việc lấy ý kiến góp 

ý của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 của huyện Như Thanh. 

 UBND huyện rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân để Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của huyện Như Thanh được khả thi, đáp ứng các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để B/c); 
- Sở TN&MT (B/c); 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- TTVH-TT&TT (để tuyên truyền); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hàn Văn Huyên 
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