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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN SỐP CỘP 

Số:      /UBND-TNMT 

V/v xin ý kiến đóng góp kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sốp Cộp, ngày     tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  
- Trung tâm Thông tin trực-Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; 

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - UBND các xã. 
  

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 26/02/2014 của Bộ  Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-STNMT ngày 02/3/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm 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 kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp; đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn 

thành dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.  

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Sốp Cộp trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt. UBND huyện Sốp Cộp tổ chức xin ý kiến nhân dân vào kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021. Hồ sơ xin ý kiến bao gồm:̀  

- Dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Sốp Cộp (Trong đó có chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình dự án 

thực hiện trong năm 2021); 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp; 

- Phiếu lấy ý kiến nhân dân. 

UBND huyện Sốp Cộp đề nghị: 

 1. Trung tâm Thông tin trực-Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đăng tải Hồ sơ 

xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Sốp trên cổng thông tin điện 

tử tỉnh Sơn La. 
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 2. 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 kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và 

danh mục các công trình dự án triển khai năm 2021 có nhu cầu sử dụng đất.  

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban biên tập cổng thông tin 

điện tử huyện đăng tải Hồ sơ xin ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp 

Cộp trên cổng thông tin điện tử huyện. 

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, địa chỉ: Bản Hua 

Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, kèm theo bản số qua địa chỉ mail: 
tainguyensopcop@gmail.com trước ngày 28/11/2020. 

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 kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Sốp Cộp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Trang TTĐT các xã; 
- Lưu: VT; TNMT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Quân 
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