
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÁNH LINH 

Số:  242   /TB-UBND 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Tánh Linh, ngày  25  tháng 10 năm 2021  

 

THÔNG BÁO 

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 

 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính 

phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BTNMT 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Căn cứ Công văn số 668/UBND-KT ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch sử 

dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và cấp huyện; 

Căn cứ kết quả tổng hợp đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, đơn vị 

sử dụng đất và 13 xã, thị trấn; 

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh thông báo niêm yết công khai lấy ý 

kiến tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2050 huyện Tánh Linh trên địa bàn huyện như sau:  

1. Hồ sơ công bố, công khai lấy ý kiến gồm có: 

- Dự thảo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 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 đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 huyện Tánh Linh là 30 ngày, 

kể từ ngày 25/10/2021. 
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2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị:  

2.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đăng các 

nội dung nêu trên tại Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện. 

2.2. UBND các xã, thị trấn: Niêm yết, công bố, công khai tại trụ sở 

UBND các xã, thị trấn về nội dung công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về dự 

thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.  

2.3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phối hợp với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường đăng tin việc công khai dự thảo Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. 

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân gửi về: Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Tánh Linh, địa chỉ: số 02 đường 25 tháng 12, khu phố Lạc 

Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận hoặc gửi qua địa 

chỉ mail: tnmttl@tanhlinh.binhthuan.gov.vn. 

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc đăng tải lấy ý 

kiến, niêm yết công khai và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Tánh Linh; tổng hợp 

ý kiến góp ý và hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 huyện Tánh Linh, báo cáo UBND huyện trình cấp có thẩm quyền 

thông qua, phê duyệt theo quy định. 

Uỷ ban nhân dân huyện Tánh Linh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- TT. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- CVP, PVP. HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, Dương (          ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 

mailto:tnmttl@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
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 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ DỰ THẢO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050 HUYỆN TÁNH LINH 

Địa điểm:  

    
A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN  

TÊN TỔ CHỨC (CÁ NHÂN): ……………………………………………………………………….  

Địa chỉ    :………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: Fax:………………………. Email: ………………………………………………………… 

B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 

Nội dung phân bổ chỉ tiêu và danh mục công trình  quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, định hướng 

đến năm 2050 huyện Tánh Linh:? 

 Hợp lý   Chưa hợp lý 

Nếu chưa hợp lý, vì sao:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Ý KIẾN KHÁC 

(Nêu những ý kiến liên quan trực tiếp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia với đồ án quy hoạch) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                     TỔ CHỨC / CÁ NHÂN THAM GIA GÓP Ý 
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