UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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

Số: 370 /STNMT-QLĐĐ

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 02năm 2021

V/v lấy ý kiến về bổ sung Kế
hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: ............................................................................
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 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; Công văn số 18/UBND-TH ngày 05/01/2021 về việc
chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) năm
2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được kết quả thực hiện bổ sung
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND
huyện Tư Nghĩa và UBND huyện Sơn Tây. Để có cơ sở tham mưu UBND
tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kỳ họp bất thường tháng 3 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;
(3). Bản đồ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Nội dung
này, 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
Đề nghị các Sở, ban, ngành tham gia góp ý và có ý kiến bằng văn bản
gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13/02/2021 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.
Đề nghị các Sở, ban, ngành phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo)
- GĐ, các PGĐ Sở TNMT;
- Các phòng, đ/v: VP Sở, QLĐĐ,
TT CNTT TN&MT QN;
- Lưu: VT.
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