
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SỐP CỘP 

 

Số:       /UBND-TNMT 

V/v xin ý kiến đóng góp kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 huyện Sốp Cộp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sốp Cộp, ngày    tháng 8  năm 2019 

 
 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

             - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã. 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 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; 

Căn cứ 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;  

Để đảm bảo tiến độ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và 

trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND huyện có ý kiến như sau: 

 Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã; các tổ chức, 

cá nhân và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 và danh mục các công trình dự án triển khai năm 2020 

có nhu cầu sử dụng đất. Bằng văn bản và đăng tải thông tin đóng góp ý kiến trên cổng 

thông tin điện tử của huyện tại đường link: http://sopcop.sonla.gov.vn hoặc gửi văn 

bản về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) qua địa chỉ Email: 

tnmt.sopcop@sonla.gov.vn thời gian trước ngày 15/9/2019. 

Tài liệu xin ý kiến đóng góp gồm: Dự thảo Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử 

dụng đất 2020 (trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự 

kiến thực hiện trong năm kế hoạch 2020).  

Ghi chú: Đề nghị khai thác Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất tại đường link: 

http://sopcop.sonla.gov.vn 

UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia đóng 

góp ý kiến đảm bảo thời gian trên./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TNMT; 16b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Vũ Văn Quân 

http://sopcop.sonla.gov.vn/
mailto:tnmt.sopcop@sonla.gov.vn
http://sopcop.sonla.gov.vn/
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