
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN LAM B!NH Doe lap — Ti do — Hnh phüc 

S: 118/TB-UBND Lam Blnh, ngày 15 tháng 10 näm 2022 

THÔNG BAO 
V vic ly kin nhân dan vào quy hoich sfr diing dt giai don 2021-2030 

trên dja bàn huyn Lam Blnh, tinh Tuyên Quang 

KInh gi:ri: 
- Các ca quan, dcin vi trên dja bàn huyn; 
- Uy ban nhân dan các xâ, thj trn. 

Can cü Lu.t Dt dai näm 2013; Diu 43, Lut Si'ra di, b sung mt s diu 
cüa 37 Lust  có lien quan dn quy hoch; 

Can cu Diu 8, Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lu.t Dt dai; 

Can cr thông tu s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cUa B Tài nguyen và 
Môi truing quy djnh chi tit vic lap, diu chinh quy hoch, k hoch sir ditng dt; 

Can cir Nghj djnh s 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü ye 
vic sira di, b sung mt s Nghj dinh quy djnh chi tit thi hành Lu.t Dt dai; 

Can cü Van bàn s 191 8/LTBND-KT ngày 28/5/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh 
ye chü truo'ng diêu chinh quy hoach  sir dung dat cap huyn giai don 202 1-2030; 

D dam bào v mt trInh tir theo quy djnh cüng nhii hoàn thin v ni dung 
phi.rang an diu chinh quy hoach  si'r diing dat. I'Jy ban nhân dan huyn Lam BInh to 
chüc cong khai, 1y kin vào dir thâo phi.ro'ng an diu chinh quy hotch sr dung dt 
huyn Lam BInh giai don 202 1-2030, ciii th nhi.r sau: 

1. Ni dung ly kin, gm: 

- Báo cáo torn tt diu chinh quy hoach, chi tiêu sü ding dat, danh miic cac 
cong trInh dir an thirc hin trong kS'  quy hotch si'r dirng giai dotn 202 1-2030 cüa 
huyn Lam BInh. 

- Bàn dà diu chinh quy hoach  sü diing dt dn näm 2030 huyn Lam BInh. 

2. HInh thirc 1y kin: Cong khai tren Cng thông tin din tir tinh Tuyên 
Quang (dja chi: tuyenquang.gov.vn) vá Cng thông tin din ti'r huyn Lam BInh (dja 
chi: lambinh.tuyenquang.gov.vn), dng thi niêm yt cOng khai ti trii s& Uy ban 
nhân dan xâ, thj trAn. 
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3. Thai gian 1y kin: Trong thii gian 30 ngày k ti'r ngày ban hành Thông 
báo nay. 

4. To chirc thire hin 

4.1. Uy ban nhân dan x, thj trn 

- Thc hin niêm yet cong khai tai trii s& Uy ban nhân dan xã, thj trn. 

- Tip nhn các kin dóng gop cüa các co quan, don vi và nhân dan trén dja 
bàn; tong hçp, báo cáo Uy ban nhân dan huyn (Phông Tài nguyen và Môi trumg) 
d tng hçp, tip thu, giãi trInh các kin gop . 

4.2. Giao Phông Van hóa và Thông tin: Däng tâi ni dung tài 1iu lay kiên 
len Cng thông tin din tü huyn Lam BInh d các Ca quan, don vj bit và tham gia 

kin. 

4.3. Trung tam Van hóa-Truyn thông và Th thao huyn: Thông báo trên h 
thông ba không day i ca sô v ni dung diu chinh quy hoch si~ d%ing dt dn näm 
2030 cüa huyn Lam BInh d nhân dan bit, nghiên c1ru, tham gia kién. 

4.4. Phông Tài nguyen và Môi tnthng 

- Cung cp ni dung, tài lieu lien quan l.y kin d Phông Van hóa và Thông 
tin dang tãi len Cng thông tin din tir huyn Lam BInh. 

- Phi hqp, huâng dn Uy ban nhân dan xâ, thj trn thirc hin niêm yt cong 
khai và t chüc lty kin cüa các Co quan, don vi; tng hqp, báo cáo giái trInh các 

kin tham gia cüa nhân dan và hoàn thin phuong an di&u chinh quy hoch sir diing 
d.t tnrrc khi trInh Hi dng thm djnh quy hoach  sü diing dt cp huyn. 

- Hoàn thin h so, trInh cp có thm quyk xem xét phé duyt d thirc hin 
dam bão tin d d ra. 

Yêu cu ThU tru&ng các co quan, don vj, Uy ban nhân dan xà, thj trn khAn 
trixang trin khai thirc hin./. 

No'inhmn:.- 
- Nhix trén; (thrc hin) 
- Thixông trirc Huyn üy; 
- Thu&ng trijc HDND huyn; (bao cao) 

- Chü tjch, Phó CT UBND huyn; 
- Länh dao  Van phông huyn; 
- Lisu: VT, CV(). 

KT. CI{tJ TICH 
PHO CHU TICH 

Lê The Dit 
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