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   Kính gửi:  

 - Trưởng các Phòng: Tài nguyên - MT, Kinh tế 

- HT, Nông nghiệp - PTNT, Tài chính - KH; 

- UBND Thị trấn Đức Thọ. 
 

Thực hiện Văn bản số 1269/SKHĐT-DNĐT ngày 02/6/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư 

tại lô đất OM-10, OM-11, OM-12 Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ; UBND 

huyện giao các phòng, UBND Thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh 

vực phụ trách và các quy định của pháp luật liên quan thẩm định các nội dung đề 

xuất của dự án (gửi kèm theo Văn bản này), cụ thể: 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy 

hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; quy mô sử dụng đất của 

dự án và ảnh hưởng, tác động về môi trường; đánh giá phương án bồi thường, 

GPMB. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Thẩm định sự phù hợp của dự án đối với quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị văn minh, chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở và các quy hoạch khác có liên quan. 

- Phòng Nông nghiệp - PTNT: Thẩm định các nội dung liên quan đến hiện 

trạng sử dụng đất, các quy hoạch của ngành nông nghiệp và các ý kiến liên quan 

đến các lĩnh vực quản lý ngành. 

- Phòng Tài chính - KH: Tổng hợp các nội dung liên quan, đánh giá tác động 

kinh tế - xã hội của dự án và các nội dung khác của nhà đầu tư. 

- UBND Thị trấn Đức Thọ: Báo cáo về vị trí, diện tích, ranh giới khu đất; 

hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất (làm rõ chi tiết về nguồn gốc, diện tích từng 

loại đất; diện tích đất do nhà nước quản lý - thể hiện qua trích lục địa chính cụ thể); 

đánh giá phương án bồi thường, GPMB. 

Đề nghị các Phòng, UBND các xã gửi văn bản thẩm định đối với dự án nêu 

trên về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - KH) trước ngày 08/6/2021 để tổng 

hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng CU-CQ; 
- Lưu: VT, TCKH. 
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