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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lấy ý kiến về việc Lập quy hoạch sử dụng đất  

giai đoạn 2021 - 2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

  

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy 

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

 Căn cứ Nghị định số 01/2017 ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết về thi hành Luật đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi Trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; 

 Căn cứ Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 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 Văn bản số 2190/UBND-NN&TNMT ngày 23/07/2020 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa 

được phê duyệt; 

Căn cứ Văn bản số 1347/STN&MT-CCĐĐ ngày 13/08/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất 2011-2020, đề xuất nhu cầu sử dụng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

các huyện, thành phố; 

 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Lục thông báo: 

 1. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các 

đối tượng sử dụng đất về dự thảo hồ sơ Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 

- 2030. Nội dung dự thảo được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện tại 

địa chỉ http://binhluc.hanam.gov.vn và niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, 

thời gian từ ngày 20/4/2021 đến ngày 20/5/2021. 

http://binhluc.hanam.gov.vn/


 Hồ sơ công khai lấy ý kiến gồm: 

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng 

đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

trong kỳ quy hoạch sử dụng đất; 

- Danh mục các công trình Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Giao cho UBND các xã, thị trấn: 

- Niêm yết công khai thông báo hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã, thị 

trấn để lấy ý kiến nhân dân đối với danh mục dự án, công trình có trong QHSD đất 

giai đoạn 2021 - 2030. 

- Thông báo trên đài truyền thanh xã, thị trấn về nội dung niêm yết công khai 

hồ sơ quy hoạch sư dụng đất tại trụ sở UBND xã, thị trấn để lấy ý kiến nhân dân 

đối với danh mục dự án, công trình có trong QHSD đất giai đoạn 2021 - 2030. 

- Thời gian công khai là 30 ngày, tính từ ngày 20/4/2021. Sau khi hết thời 

gian công khai, UBND xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về 

UBND huyện (qua phòng TNMT huyện). 

3. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện có trách nhiệm đăng tải thông 

báo này trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị 

thực hiện và tổng hợp số liệu báo cáo UBND huyện để tổng hợp trình UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng ban của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đăng Định 
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