
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-TNMT 

V/v đề nghị góp ý đối với dự thảo lập 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  

 

Thạch An, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

          - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; 

 - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh;  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 điều luật có liên quan đến quy hoạch;  

Thực hiện Văn bản số 1471/STNMT- QLĐĐ ngày 18/5/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; 

văn bản số 1007/UBND-TNMT ngày 01/7/ 2022 của UBND huyện Thạch An về 

việc đăng ký Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch An. 

UBND huyện Thạch An đã xây dựng xong dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023, để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước khi trình cấp 

có thẩm quyền theo quy định. UBND huyện Thạch An xin đề nghị các cơ quan, 

đơn vị đóng góp ý kiến với những nội dung sau: 

1. Về hồ sơ lấy ý kiến gồm: 

1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện 

Thạch An (kèm theo hệ thống bảng biểu); 

1.2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch An.  

(Có tài liệu công khai kèm theo Văn bản này) 

2. Thời gian công khai lấy ý kiến đóng góp:  

Thời gian  lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể và UBND các 

xã, thị trấn là 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin. Nội dung đóng góp ý kiến gửi 

về Ủy ban nhân dân huyện Thạch An (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 24 tháng 10 năm 2022 để hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Thạch An theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An có trách nhiệm đăng tải 

toàn bộ hồ sơ nêu trên vào trang thông tin điện tử 

http://thachan.caobang.gov.vn/ 

http://minhkhai.thachan.caobang.gov.vn/
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- Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Thạch An hoặc qua địa chỉ email, hệ thống thông tin điều 

hành của phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp toàn bộ các ý kiến đóng góp 

của các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn đồng thời phối hợp đơn vị 

tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các 

ban ngành tỉnh; đề nghị các cơ quan, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch 

An đảm bảo thời gian nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện uỷ; 
- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND; 
- Phòng TNMT; 
- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nông Thế Phúc 
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