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 THÔNG BÁO 

Về việc công khai lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

 huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

 

Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. UBND huyện Nghĩa Đàn thông báo công khai để lấy ý kiến của nhân dân 

và các tổ chức, cá nhân về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  

1. Hồ sơ thông báo công khai bao gồm:  

 - Bảng biểu danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 trên địa 

bàn huyện Nghĩa Đàn; 

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

huyện Nghĩa Đàn; 

 - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Đàn; 

 2. Các hình thức thông báo: 

 - UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn 

và thông báo rộng rãi trên hệ thống loa FM; 

 - UBND huyện Nghĩa Đàn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Nghĩa 

Đàn, địa chỉ: www.nghiadan.nghean.gov.vn. 

 3. Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý:  

 Các ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghĩa Đàn, đề 

nghị các tổ chức, cá nhân gửi về UBND các xã, thị trấn hoặc Phòng Tài nguyên và 

Môi trường trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo để UBND huyện tổng hợp, 

tiếp thu, giải trình theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
  - TT HU; TT HĐND huyện (báo cáo); 

  - Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

  - Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách KT; 

  - Phòng Văn hóa & Thông tin; 

  - Phòng TN&MT; 

  - Trung tâm VH,TT&TT; 

  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Lưu: VT. (6)    
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Phan Văn Bình 
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