
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 3022/UBND-TNMT 
V/v xin ý kiến nhân dân danh 

mục công trình, dự án thuộc 

QHSD đất giai đoạn 2021- 2030, 

trình HĐND huyện thông qua để 

thực hiện trong năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đức Thọ, ngày 25 tháng 11 năm  2020 

 

 

 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã Đức Lạng. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7364/UBND-NL2  

ngày04/11/2020 về việc thực hiện lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

cấp huyện; UBND huyện đã  phối hợp với UBND cấp xã lập Kế hoạch sử dụng đất 

lập danh mục công trình dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021. Trong quá trình lập danh mục, có một số công trình 

không nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, sau khi xin ý kiến của 

UBND cấp xã, các phòng, ngành cấp huyện. Để đảm bảo quy định của Luật Đất 

đai, UBND dân huyện giao UBND xã Đức Lạng tổ chức lấy ý kiến của nhân dân 

công trình, dự án thuộc QHSD đất giai đoạn 2021- 2030, trình HĐND huyện thông 

qua để thực hiện trong năm 2021 đất đối với 02 công trình, dự án sau: 

1. Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đức Thọ (Bằng công nghệ 

đốt): diện tích 5ha. Lấy trên loại đất: Rừng sản xuất. Vị trí: Rú Đá Đen - Đồi Khe 

Buông, thôn Tân Quang, xã Đức Lạng. 

2. Mỏ đất san lấp: diện tích 6ha. Lấy trên loại đất: Rừng sản xuất. Vị trí: Đồi 

Khe Buông, thôn Tân Quang, xã Đức Lạng. 

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 25/12/2020. 

Giao UBND xã tổng hợp ý kiến nhân dân nộp về UBND huyện (qua phòng 

Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất vào 10h, ngày 26/12/2020 để trình HĐND 

huyện tại kỳ họp cuối năm 2020 đảm bảo thời gian quy định. 

Yêu cầu UBND xã Đức Lạng triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.HĐND, các ban HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TN. 
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