
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số: 214 /UBND-TNMT 
V/v triển khai lấy ý kiến xây dựng 

phương án quy hoạch sử dụng đất 

huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 

 

Yên Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2021 

  

Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng huyện; 

- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Dân tộc;  

  Phòng Kinh tế và Hạ Tầng; Phòng Nông nghiệp và     

  Phát triển nông thôn; Tài chính - Kế hoạch; Y tế; 

  Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Điện lực Yên Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2499/UBND-TNMT ngày 10/8/2020 và Văn bản 

số 121/UBND-TNMT ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 -2030;  

Căn cứ Văn bản số 54/STNMT-CCĐĐ ngày 18/01/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp 

huyện; Văn bản số 55/STNMT-CCĐĐ ngày 18/01/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

cho huyện, thành phố; 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã giao Ban Quản lý dự án quy hoạch sử 

dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 ký kết hợp đồng với Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030. Đến nay đơn vị 

tư vấn đã xây dựng phương án quy hoạch xong.  

Để phương án quy hoạch có tính khả thi đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực 

tiễn trên địa bàn. 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã 

- Nghiên cứu rà soát các công trình, dự án đưa vào quy hoạch sử dụng đất 

huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của 

xã; quy hoạch nông thôn mới của xã; quy hoạch chi tiết được cấp tỉnh, cấp 

huyện phê duyệt trên địa bàn xã. 

- Tổ chức xin ý kiến của nhân dân trên địa bàn xã, tổng hợp ý kiến của 

nhân dân gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường 

để tổng hợp) trước ngày 09/3/2021. 
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2. Các cơ quan, đơn vị có tên tại mục kính gửi:  

- Rà soát các nội dung quy hoạch theo ngành mình phụ trách, đề xuất ý 

kiến bổ sung để hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai 

đoạn 2021-2030.  

- Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện: Rà soát các nội dung quy 

hoạch đất quốc phòng, an ninh trong phương án quy hoạch sử dụng đất huyện 

Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) trước ngày 09/3/2021. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Yên Sơn giai đoạn 2021 -2030) 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại văn bản này; tổng hợp các ý 

kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện theo quy định. 

- Kiểm soát nội dung tiếp thu, giải trình của Đơn vị tư vấn cùng Ban Quản lý 

dự án quy hoạch; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án 

quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030 trước khi trình sở Tài nguyên 

và Môi trường thẩm định, trình thông qua Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

(Tài liệu xin ý kiến được đơn vị tư vấn cung cấp đến các đơn vị). 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại mục kính gửi, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

- PCT UBND huyện phụ trách TNMT (báo cáo); 

- Công ty cổ phần tư vấn QH và XH; 

- Chánh, Phó chánh Văn phòng huyện; 

- Lưu: VT, CVTH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Lan 
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