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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hàm Tân, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 668/UBND-KT ngày 27/02/2020 và Công văn số 

3862/UBND-KT ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển 

khai thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất giai đọan 2021-2025 của tỉnh và 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 

huyện. 

Hiện nay, UBND huyện Hàm Tân đã thực hiện xong việc lập quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân. 

 Do đó, căn cứ Luật Đất đai năm 2013; căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; 

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

hoạch; căn cứ Điểm b Khoản 6 Điều 37 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 

12/04/2021 thì Quy hoạch sử dụng đất phải được công khai thông tin về nội 

dung của quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải nội dung Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân trên 

Cổng thông tin điện tử huyện Hàm Tân để lấy ý kiến góp ý của nhân dân trong 

thời gian 30 ngày. 

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp và niêm yết công khai tại trụ sở 

cơ quan để lấy ý kiến góp ý của nhân dân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân trong thời gian 30 ngày.  

3. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông 

tin điện tử huyện Hàm Tân, niêm yết công khai và tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

trực tiếp tại xã, thị trấn, yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện và UBND 

các xã, thị trấn tổng hợp ý kiến và gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tài 

nguyên - Môi trường) trước ngày 23/11/2021 để tổng hợp, điều chỉnh.  
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4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc đăng tải 

lấy ý kiến, niêm yết công khai và tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của nhân dân 

về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm 

Tân, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân và hoàn chỉnh phương án Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân, báo cáo 

UBND huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

5. Hình thức, hồ sơ lấy ý kiến: 

a. Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp thông qua Phiếu lấy ý kiến phát 

tại hội nghị; góp ý bằng văn bản gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện và 

UBND các xã, thị trấn thông qua đường bưu điện hoặc email: 

vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn; phongtnmt@hamtan.binhthuan.gov.vn 

góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử huyện Hàm Tân. 

b. Hồ sơ lấy ý kiến nhân dân gồm có:  

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân.  

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

huyện Hàm Tân (tỷ lệ 1/25.000). 

UBND huyện Hàm Tân yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện và 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm Báo cáo thuyết minh dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Hàm Tân)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TNMT, Dũng (10). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Văn Quý Ngọc 

 

mailto:vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn
mailto:phongtnmt@hamtan.binhthuan.gov.vn

		2021-10-20T15:13:11+0700
	Việt Nam
	Văn Qúy Ngọc<ngocvq@hamtan.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-20T15:13:17+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân<hamtan@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




