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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư vào dự thảo hồ sơ “Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu” 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;   

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 901/UBND-KTN ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 1524/STNMT-ĐĐB ngày 14/7/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc dự kiến phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trên địa 

bàn các huyện, thành phố. 

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã hoàn thiện hồ sơ “Lập điều 

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

của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu” theo đúng 

các quy định của pháp luật.  

Nhằm đảm bảo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sử dụng quỹ đất có hiệu 

quả, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng dân cư nội dung: “Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu”, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

huyện Tân Uyên, địa chỉ: http://tanuyen.laichau.gov.vn/ và Cổng thông tin điện 

tử của UBND tỉnh Lai Châu, địa chỉ: http://laichau.gov.vn/ để các tổ chức, cá 

http://laichau.gov.vn/
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nhân tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, 

xét duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

1. Hồ sơ lấy ý kiến  

- Dự thảo Báo cáo tóm tắt “Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu”; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các dự 

án, công trình thực hiện trong thời kỳ quy hoạch ; 

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Uyên 

(dự kiến quy hoạch); 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Uyên. 

2. Hình thức đóng góp ý kiến 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đóng góp ý kiến thông 

qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Uyên hoặc gửi văn 

bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Tầng 1- Trụ sở 

HĐND-UBND huyện - Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu. 

3. Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo tổ chức 

lấy ý kiến. 

4. Tổ chức thực hiện                       

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân; xây dựng 

báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của huyện và hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất trước khi trình 

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

- Phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng tải các tài liệu liên 

quan đến “Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu” trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Tổng hợp các ý kiến đóng góp 

của các tổ chức, cá nhân. 

4.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đăng tải 

Thông báo này và hồ sơ lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của huyện; cập nhật 

các ý kiến góp ý gửi phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. 

4.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Thông báo trên phương tiện truyền thanh của địa phương, tổ chức Hội nghị 

lấy ý kiến trực tiếp và công khai dự thảo: “Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
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đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu” tại trụ sở UBND của các xã, thị trấn để Nhân 

dân được biết và đóng góp ý kiến tham gia theo các nội dung nêu trên; tổng hợp 

các ý kiến góp ý, gửi báo kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn huyện về 

nội dung dự thảo: “Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu”./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TN&MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 

                                                                  


		2022-12-01T08:19:06+0700


		2022-12-01T10:49:23+0700


		2022-12-01T10:49:23+0700


		2022-12-01T10:49:23+0700




