
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

Số: 965 /UBND-NL 

V/v lấy ý kiến đóng góp của các 

cơ quan, đơn vị và nhân dân về 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 huyện Chư Sê 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chư Sê, ngày 14 tháng  6  năm 2021 

 

             Kính gửi:  

       - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ các thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, ngày 02/06/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; Thông tư số 04/2006, ngày 22/5/2006 về hướng dẫn phương pháp tính đơn 

giá, dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT, ngày 23/3/2015 quy định về định mức 

kinh tế, kỹ thuật lập và điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Điều 43 Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch về việc lấy ý kiến quy 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 03/9/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Căn cứ Công văn số 1854/UBND-NL, ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Gia Lai 

về lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

cấp huyện. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau đây: 
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1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức Hội nghị công khai lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cán bộ, công 

chức và nhân dân thuộc các xã, thị trấn về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự 

án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

- Thành phần tham dự Hội nghị lấy ý kiến của các xã, thị trấn gồm: Bí thư, 

Phó Bí thư; Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể xã, thị trấn; Công chức 

xã, thị trấn; Trưởng, Phó các tổ dân phố, các thôn, xóm và nhân dân  trong xã. 

- Thời gian tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và 

nhân dân đối với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Chư Sê và có 

báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị lấy ý kiến góp ý gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) trước ngày 15/7/2021. 

(Có dự thảo báo cáo và mẫu phiếu lấy ý kiến; mẫu báo cáo kết quả đóng góp 

của cán bộ, công chức và nhân dân đính kèm theo) 

 2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: 

Tham gia ý kiến góp ý vào các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án thực 

hiện thời kỳ 2021-2030 của huyện Chư Sê; Đề xuất bổ sung, điều chỉnh hoặc hủy bỏ 

các công trình dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 (nếu có). Ý kiến đóng góp 

tham gia, đề xuất bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường) để tổng hợp báo cáo trước ngày 15/7/2021. 

(Có dự thảo báo cáo và mẫu phiếu lấy ý kiến; mẫu báo cáo kết quả đóng góp 

của cán bộ, công chức và nhân dân đính kèm theo) 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

Công khai thông tin về nội dung của Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và dự thảo bản đồ Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chư Sê trên cổng Thông tin điện tử của huyện 

từ ngày 14/6/2021 đến ngày 14/7/2021 để toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được 

biết và tham gia đóng góp ý kiến. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trưởng triển khai thực hiện theo đúng nội dung, 

tiến độ và thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, CVNL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Mạnh Mẫn 
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