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  Hoài Nhơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân  

về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn 

Kính gửi:  
- Các Phòng, Ban thuộc UBND thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Công ty Cổ phần TNMT Phước Thịnh.  

 Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa 
đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 
12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; 

UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và 
nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn, cụ thể 
như sau: 

1. Hình thức, nội dung và thời gian, địa điểm lấy ý kiến :  

- Hồ sơ lấy ý kiến gồm:  

+ Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng 
đất, danh mục công trình, dự án, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;  

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

Thông tin nội dung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất (dự thảo) được đăng tải 
công khai trên cổng thông tin điện tử của thị xã Hoài Nhơn tại địa chỉ: 
https://hoainhon.binhdinh.gov.vn và cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định 
tại địa chỉ https://binhdinh.gov.vn 

2131 28



- Hình thức đóng góp ý kiến: Thông qua phiếu đóng góp ý kiến hoặc đóng 
góp ý kiến trực tiếp trên trang thông tin điện tử của thị xã Hoài Nhơn hoặc gửi 
qua địa chỉ Email: phongtnmt@hoainhon.binhdinh.gov.vn.  

Địa điểm tiếp nhận ý kiến trực tiếp: Tại trụ sở UBND các xã, phường 
hoặc gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoài Nhơn, địa chỉ: Số 04 - 
Đường 28 tháng 3, phường Bồng sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất là 30 ngày (kể từ ngày ký 
thông báo này và đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử). 

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:  

- Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thực 
hiện tiếp nhận các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với phương án Quy 
hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường 
để tổng hợp báo cáo UBND thị xã chậm nhất đến ngày 20/11/2022;  

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm đăng tải các hồ sơ, 
tài liệu kèm theo Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của thị xã; phối hợp Sở 
Thông tin và Truyền thông để đăng các hồ sơ, tài liệu kèm theo Thông báo trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã Hoài Nhơn phối hợp với 
phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác lấy ý kiến đảm bảo theo 
quy định; 

- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp VỚI CÁC 
Phòng, Ban, UBND các xã, phường và đơn vị tư vấn tổng hợp, báo cáo giải trình 
các ý kiến đóng góp;  

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VKL. 
 

KT CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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