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THÔNG BÁO
V/v Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; Công văn số 101/HĐND-KTNS ngày 27/5/2021 của HĐND
tỉnh về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công
trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử
dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 trên
địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được kết quả thực hiện bổ sung
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Để
có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp
giữa năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban,
ngành liên quan, hồ sơ góp ý gồm có: (1). Danh mục công trình, dự án có sử
dụng đất lúa, rừng phòng hộ theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai; (2). Danh
mục công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất
đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công khai kết quả thực hiện bổ sung Kế
hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên trang thông tin điện tử của tỉnh, địa
chỉ: http://gopyduthao.quangngai.gov.vn
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh;
UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên
quan được biết để tham gia góp ý và có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 12/6/2021 để tổng hợp tham mưu UBND
tỉnh trình HĐND theo quy định; đồng thời gửi file số theo địa chỉ
http://gopyduthao.quangngai.gov.vn./.
Nơi nhận:
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Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trung

