
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KỲ ANH 
 

Số:   898/UBND-TNMT 
V/v lấy ý kiến về danh mục công 

trình dự án đưa vào Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030, thực 

hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Anh, ngày 25 tháng 6  năm 2021 

Kính gửi: 

- UBND các xã; 

- Các phòng, ngành cấp huyện; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

 

Thực hiện Văn bản số 2128/UBND-NL2 ngày 06/4/2020, Văn bản 

1747/STNMT-Đ Đ25 ngày 18/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình dự án thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng 6 tháng cuối 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), 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 về danh mục công trình, dự án thuộc 

QHSD đất đến năm 2030, trình HĐND huyện thông qua để thực hiện trong 6 

tháng cuối năm 2021.  

- 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). 

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 ngày 

11/7/2021. 

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; 

- Thường trực HU; TT. HĐND huyện; 

- Các ban HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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