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BÁO CÁO 

Tiếp thu giải trình ý kiến góp ý đối với Quy hoạch sử dụng đất  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

 

           Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lập quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Tánh Linh. Ủy ban 

nhân dân huyện Tánh Linh đã triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030, định hướng đến năm 2050 huyện Tánh Linh đến nay đã hoàn thành 

hồ sơ, sản phẩm quy hoạch sử dụng đất. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả tiếp thu giải trình ý kiến đóng 

góp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Tánh Linh, cụ thể như sau: 

1. Văn bản lấy ý kiến 

Căn cứ khoản 6 Điều 37 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; Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh đã 

có Thông báo số 242/TB-UBND ngày 25/10/2021 về việc niêm yết công khai 

lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các công trình, dự 

án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2050 huyện Tánh Linh. 

Hồ sơ niêm yết công khai gồm: 

- Dự thảo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 huyện Tánh Linh phân bổ đến từng xã, thị trấn. 

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện Tánh Linh. 

Thời hạn niêt yết công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Tánh Linh là 30 

ngày, kể từ ngày 25/10/2021. 

Nội dung Thông báo số 242/TB-UBND ngày 25/10/2021 được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện; niêm yết, công bố, 

công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và được Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh đăng tin. 
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2. Các ý kiến góp ý vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 huyện Tánh Linh và nội dung giải trình 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp 

nhận các ý kiến góp ý theo thời hạn niêt yết công khai nêu trên. Tuy nhiên, đến 

ngày 17/01/2022, theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, không có tổ 

chức, cá nhân nào góp ý kiến đóng góp đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Trên đây là nội dung, kết quả niêm yết công khai lấy ý kiến tổ chức, cá 

nhân về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 

UBND huyện Tánh Linh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- TT. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- CVP, PVP. HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, Dương + Sơn (     ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 
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