
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:         /UBND-TNMT

V/v lấy ý kiến của Nhân dân về 
quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030 huyện Thanh Miện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Thanh Miện, ngày      tháng     năm 2021

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và 

Luật sửa đổi 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 điều luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Thực hiện Công văn số 4205/UBND-VP ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường và Công văn số 297/STNMT-KHTC ngày 19/02/2021 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị hoàn thiện, trình phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, lập hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất (cấp 
huyện) thời kỳ 2021 - 2030.

UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đơn vị 
tư vấn tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Thanh Miện. 
Để hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Thanh Miện 
theo quy định, UBND huyện Thanh Miện gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021 - 2030 huyện Thanh Miện đến các xã, thị trấn để xin ý kiến của Nhân dân.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức họp lấy ý kiến Nhân 
dân đối với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện, kết quả lấy ý 
kiến gồm có biên bản họp lấy ý kiến Nhân dân và phiếu lấy ý kiến Nhân dân. Kết 
quả lấy ý kiến yêu cầu UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua phòng Tài 
nguyên và Môi trường) thời gian xong trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp báo cáo 
UBND huyện.

(có hồ sơ lấy ý kiến nhân dân gửi kèm theo)
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Vậy UBND huyện Thanh Miện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức 
thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TNMT(02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp 
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