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Kính gửi:  

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 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 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và lấy ý kiến 

nhân dân.  

Hiện nay, UBND huyện Đức Linh đã thực hiện xong bước lập Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Đức Linh. Vì vậy, để đảm bảo 

các điều kiện theo quy định, UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, Phòng Văn 

hóa & Thông tin đăng tải lấy ý kiến nhân dân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Đức Linh trong thời gian 30 ngày.  

2. Giao UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của nhân 

dân và niêm yết công khai lấy ý kiến về nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Đức Linh trong thời gian 30 ngày.  

3. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bình Thuận, Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh, niêm yết công 

khai và tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân, đề nghị Ban Biên tập 

Công thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, Phòng Văn hóa & Thông tin và UBND 

các xã, thị trấn tổng hợp ý kiến và gửi kết quả về UBND huyện (thông qua Phòng 

Tài nguyên & Môi trường huyện Đức Linh) trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp, 

điều chỉnh.  

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc đăng tải lấy 

ý kiến, niêm yết công khai và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Đức Linh, tổng hợp ý 

kiến góp ý của nhân dân và hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm 
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nhìn đến năm 2050 huyện Đức Linh, báo cáo UBND huyện trình cấp có thẩm 

quyền thông qua, phê duyệt theo quy định.  

5. Hình thức, hồ sơ lấy ý kiến: 

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

hội nghị của UBND các xã, thị trấn; góp ý bằng văn bản gửi Ban Biên tập Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, Phòng Văn hóa & Thông tin và UBND các xã, 

thị trấn thông qua đường bưu điện hoặc email; góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bình Thuận và Cổng thông tin điện tử huyện Đức Linh. 

b. Hồ sơ lấy ý kiến nhân dân gồm có:  

- Báo cáo thuyết minh tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 huyện Đức Linh, 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 Đức Linh (tỷ lệ 1/25.000). 

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong thời kỳ 2021-2030.  

(Có hồ sơ và tài liệu kèm theo) 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đức Linh về việc lấy ý kiến nhân dân 

về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Đức Linh. 

Đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận phối hợp hỗ trợ; yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên & Môi trường; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Đ/c Tú); 

- Chánh, Phó VP. HĐND&UBND huyện;   

- Lưu, VT, TNMT, CV Thuận 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tú 
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