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 THÔNG BÁO 
Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc 

 
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 và 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 Vĩnh Lộc đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ lập “Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc”. 

Để phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng 

được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện; 

đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững 

nguồn tài nguyên đất đai. UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân nội dung báo cáo “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc” để tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông báo này và các nội dung liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử huyện Vĩnh Lộc tại địa chỉ: vinhloc.thanhhoa.gov.vn. 

Nội dung góp ý, gồm: Báo cáo thuyết minh, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, 

các dự án công trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021. 

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi bằng 

văn bản về UBND huyện Vĩnh Lộc (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường); thời 

gian trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo.  

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm phối hợp với 

đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo quy định.  

Trong quá trình truy cập, nghiên cứu nếu có vấn đề gì cần trao đổi hoặc hỗ 

trợ, đề nghị xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0389.918.872. 

UBND huyện Vĩnh Lộc rất mong nhận được nhiều những ý kiến đóng góp 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về nội dung “Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc”./. 
 

   Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (để b/cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để b/cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTTTT và DL huyện; 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT. 
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                                                                  Lê Văn Tiến 
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