
 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CHƯ PĂH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    
 

  Số:       /TB-UBND                                           Chư Păh, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 
 

Hiện nay, Dự thảo phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện 

Chư Păh đã cơ bản hoàn chỉnh.  

Căn cứ Điều 43, Luật Đất đai 2013; Điều 6, Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy 

hoạch; Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

quy định nội dung “Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện”.  Nay UBND huyện 

tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và của toàn thể nhân dân về 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Chư Păh như sau: 

- Thành phần hồ sơ: Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Chư Păh, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch; danh mục các công trình, dự án và Bản 

đồ quy hoạch (kèm theo); 

- Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày (từ ngày 25/8/2021 đến ngày 25/9/2021); 

- Hình thức lấy ý kiến: Công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Chư Păh. 

+ UBND các xã, thị trấn trên cơ sở hồ sơ đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất và nội 

dung làm việc với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành công khai về các công trình, dự 

án dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 tại các điểm dân cư để người dân 

thuận tiện trong việc theo dõi và góp ý, tổng hợp các ý kiến góp ý và giải trình các thắc 

mắc của nhân dân (nếu có) trước khi báo cáo UBND huyện; 

+ Mọi người dân có thể thực hiện tham gia góp ý trực tiếp bằng cách truy cập vào 

Trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ: Chupah.gialai.gov.vn. và gửi văn 

bản góp ý (theo mẫu) về UBND huyện Chư Păh thông qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường (Địa chỉ: 31 Trần Phú, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) hoặc gửi qua địa chỉ 

mail: vanhientnmtgl@gmail.com để tổng hợp, tiếp thu, giải trình trước khi hoàn thiện 

phương án trình Hội đồng thẩm định và thông qua HĐND huyện. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải thông tin lấy ý kiến trên trang thông tin 

điện tử huyện; Trung tâm văn hóa, Thông tin và thể thao huyện thông báo rộng rãi nội 

dung lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên trang 

truyền thanh địa phương để người dân thuận tiện theo dõi và góp ý. 

Rất mong sự quan tâm góp ý của các tổn chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân 

trên địa bàn huyện đối với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chư Păh./. 
 

Nơi nhận:                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Sở TNMT (B/c);           KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;         PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

- Các Tổ chức, Doanh nghiệp, phòng, ban, đơn vị; 

- Phòng Tài nguyên và MT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện (đăng tải  

 trên trang thông tin điện tử của huyện); 

- Trung tâm văn hóa, Thông tin và thể thao huyện (đưa tin); 

- Lưu VT-KT.     Phạm Minh Phụng 
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