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Kính gửi:  

- Các phòng ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7364/UBND-NL2 ngày 

04/11/2020 về việc thực hiện lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

cấp huyện; để đảm bảo tiến độ, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND huyện, HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh thông qua và phê duyệt danh mục công trình dự án thuộc 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và 

danh mục công trình dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng đặc dụng năm 2021; 

Trên cơ sở kết quả tổng hợp danh mục các công trình dự án đề xuất của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, có biểu gửi kèm (có biểu gửi kèm), UBND 

huyện yêu cầu các phòng ban, ngành cấp huyện, các đơn vị trên địa bàn 

huyện và UBND các xã: 

- Rà soát, kiểm tra, tham gia ý kiến và xem xét đề xuất bổ sung (nếu có) 

vào danh mục công trình, dự án thuộc QHSD đất đến năm 2030, trình HĐND 

huyện thông qua để thực hiện trong năm 2021. Danh mục công trình dự án 

xem xét trên các tiêu chí sau: 

+ Công trình dự án chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

nhưng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, có tính khả thi cao 

thực hiện trong năm 2021; 

+ Ưu tiên các công trình dự án đã có chủ trương, văn bản đề xuất của các 

ngành, đơn vị trên địa bàn; 

+ Đã có trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Quy hoạch xây dựng 

đô thị, ... hoặc phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. 

- UBND các xã thông báo công khai danh mục công trình dự án đề xuất 

trên địa bàn, lấy ý kiến các ngành, đoàn thể cấp xã, thôn và ý kiến người dân, 

tổng hợp ý kiến gửi UBND huyện (nếu có). 
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- Thời hạn đề xuất, góp ý: Đề nghị các phòng ban, ngành, đơn vị và 

UBND các xã tổng hợp gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước 16 giờ 

ngày 09/11/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện 

đăng tải, công bố và tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo danh mục công trình dự 

án; Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND huyện, chuẩn bị 

hồ sơ liên quan trình Hội đồng nhân dân huyện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT. HĐND, các ban HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (đăng tải); 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh 
 

 

 

 

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 


		2020-11-07T16:15:47+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tiến Hùng<nguyentienhung.huka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-11-07T16:15:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tiến Hùng<nguyentienhung.huka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-11-07T16:16:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tiến Hùng<nguyentienhung.huka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




