
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 
 

           Số: 1123/UBND 

V/v công khai lấy ý kiến nhân 

dân về “Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 huyện Phú Quý”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Phú Quý, ngày 14 tháng  10  năm 2021 

 

    Kính gửi:  

          - Văn Phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

         - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Theo quy định của pháp luật về đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch thì Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải 

được công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên Trang thông 

tin điện tử của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và lấy ý kiến nhân dân.  

Để thực hiện đúng quy định việc công khai lấy ý kiến nhân dân trong điều 

kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID - 19, UBND huyện đề nghị Văn 

phòng Cấp ủy - Chính quyền và UBND các xã công khai lấy ý kiến dân dân để 

hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị thực hiện cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Văn Phòng Cấp ủy - Chính quyền đăng tải công khai trên Trang 

thông tin điện tử huyện Phú Quý để lấy ý kiến nhân dân về nội dung Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Quý, thời gian đăng tải 

lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày 15/10/2021.  

2. UBND các xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân (nếu thực 

hiện được); tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo trên hệ 

thống truyền thanh xã để công khai lấy ý kiến dân dân về nội dung Quy hoạch sử 

đụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Quý, thời gian công 

khai lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày 15/10/2021.  

3. Hồ sơ công khai lấy ý kiến nhân dân gồm có:  

- Báo cáo thuyết minh tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ 

tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.  

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

huyện Phú Quý (tỷ lệ 1/5.000). 
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- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong thời kỳ 2021-2030.  

(Có hồ sơ và tài liệu kèm theo) 

4. Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp thông qua Phiếu lấy ý kiến phát tại 

hội nghị của UBND các xã (nếu thực hiện được); góp ý bằng văn bản gửi về Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý qua đường bưu điện hoặc email: 

ptnmt@phuquy.binhthuan.gov.vn; góp ý trực tiếp trên Trang thông tin điện tử 

huyện Phú Quý.   

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tải công khai lấy ý kiến trên Trang 

thông tin điện tử huyện Phú Quý, niêm yết công khai và tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

trực tiếp tại UBND các xã đề nghị Văn Phòng Cấp ủy - Chính quyền, UBND các 

xã tổng hợp ý kiến và gửi về UBND huyện Phú Quý (thông qua Phòng Tài nguyên 

và Môi trường) trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp.  

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc công khai 

lấy ý kiến, tham mưu báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và 

thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Phú Quý.  

Hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 báo cáo UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua để làm cơ sở 

trình UBND tỉnh phê duyệt.  

UBND huyện Phú Quý đề nghị Văn Phòng Cấp ủy - Chính quyền, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT (Ba).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Tạ Minh Nhựt 
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