
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 918/UBND-TNMT 

V/v lấy ý kiến của Nhân dân về  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

 của huyện Văn Quan 

Văn Quan, ngày 12 tháng 10  năm 2018 

Kính gửi: 

 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;                       

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; Công văn số 993/STNMT-TNĐ ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Sở tài 

nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

UBND huyện Văn Quan giao các đơn vị, UBND các xã, thị trấn lấy ý kiến 

Nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan như sau: 

1. Công khai nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 

huyện Văn Quan trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

Hồ sơ công khai gồm có: 

- Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan, trong đó 

có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm kế 

hoạch sử dụng đất của huyện Văn Quan; 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Quan (file PDF). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thông báo đến các thôn, phố để Nhân dân được biết và trực tiếp truy cập 

vào trang thông tin điện tử huyện (www.langson.gov.vn/vanquan/) để biết nội dung 

và tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 

huyện Văn Quan. 

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến Nhân dân và 

tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của các thôn, phố (Đồng thời phát Phiếu đóng góp ý 

kiến để các thôn, phố triển khai đến Nhân dân) trong cuộc họp giao ban của 

UBND các xã, thị trấn đối với toàn bộ danh mục các dự án, công trình thực hiện 

trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan. 

* Nhân dân đóng góp ý kiến bằng Phiếu đóng góp ý kiến (theo mẫu). 



- UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả đóng góp ý kiến (theo 

mẫu) gửi về UBND huyện (Trực tiếp phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 22/10/2018. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm 

đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp số liệu, tham mưu cho UBND huyện 

tổng hợp trình Hội đồng thẩm định của tỉnh theo quy định xong trước ngày 

24/10/2018. 

(Gửi kèm theo Thông báo này có các tài liệu (trên mạng eOffice) để các đơn 

vị triển khai thực hiện: 

1. Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất; 

2. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất (file PDF); 

3. Danh mục các dự án, công trình dự kiến thực hiện; 

4. Mẫu Phiếu lấy ý kiến Nhân dân. 

5. Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả đóng góp ý kiến)./. 

UBND huyện Văn Quan yêu cầu các đơn vị, UBND xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện ; 
- Phòng TN&MT; 

- Trang TTDT huyện; 
- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Văn Quân 

 

  

  

 


