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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN SỐP CỘP 

 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v xin ý kiến đóng góp quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 huyện Sốp Cộp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sốp Cộp, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

 

 

 Kính gửi: 
               - Trung tâm Thông tin trực thuộc VP UBND tỉnh Sơn La;  

               - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
               - UBND các xã. 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; Luật số 35/2018/QH14 
ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Tổng cục 

Quản lý đất đai 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 2836/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Sơn La 
về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; lập quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập KHSD đất năm 2021 cấp huyện; Quyết 
định số 694/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu 
chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh; lập KHSD đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Sơn La; lập QHSD đất giai đoạn 
(2021-2025) tầm nhìn đến năm 2050 và lập KHSD đất năm 2022 cấp huyện. 

 UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị và đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 
trường) tổ chức thực hiện dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sốp Cộp. Đến 
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nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.  

Nhằm đảm bảo phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả, UBND huyện 
Sốp Cộp tổ chức xin ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013 

làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.` 

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: 

- Dự thảo báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 huyện Sốp Cộp  

- Danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -
2030 huyện Sốp Cộp; 

- Hệ thống Biểu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sốp Cộp; 

- Phiếu lấy ý kiến nhân dân. 

2. Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải. 

3. Tổ chức thực hiện:  

3.1. UBND huyện Sốp Cộp trân trọng đề nghị Trung tâm Thông tin trực 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đăng tải Hồ sơ xin ý kiến quy hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Sốp Cộp trên cổng thông 

tin điện tử tỉnh Sơn La (http://sonla.gov.vn/du-thao-online). 
3.2. Văn phòng HĐND - UBND huyện chịu trách nhiệm đăng tải Hồ sơ xin 

ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện 
Sốp Cộp trên cổng thông tin điện tử huyện Sốp Cộp (https://sopcop.sonla.gov.vn). 

3.3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, UBND các xã và nhân dân trên 
địa bàn huyện tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất, danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021 – 2030, bản đồ 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sốp Cộp).  

Mọi ý kiến đóng góp tham gia bằng văn bản (có mẫu Phiếu lấy ý kiến nhân 
dân gửi kèm) và gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp, địa chỉ: 

Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, kèm theo bản số qua địa chỉ mail: tai 
nguyensopcop@gmail.com 

3.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo 
tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; báo cáo UBND huyện, chuẩn bị các nội dung để 

Ủy ban nhân dân huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy 
định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 
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Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân, UBND các xã và nhân dân để sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 
Sốp Cộp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Vũ Văn Quân 
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