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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /TB-UBND Phước Long, ngày       tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch  

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phước Long 
 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 3310/UBND-KT ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2021-2030) và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND thị xã 

Phước Long về việc phê duyệt Đề cương – dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 thị xã Phước Long; 
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Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trước khi Dự án Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phước Long trình thông qua Hội đồng nhân 

dân thị xã và trình UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt thì phải được Thông báo 

công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn thị xã; 

 Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và môi trường tại Công văn số 

29/TNMT ngày 21/5/2021, UBND thị xã Phước Long thực hiện lấy ý kiến đóng 

góp của nhân dân trên địa bàn thị xã đối với Dự án Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 thị xã Phước Long, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm 

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã 

Phước Long, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình 

(địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất), chuyển mục đích sử dụng đất 

dự kiến thực hiện thời kỳ 2021-2030;  

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. 

2. Hình thức lấy ý kiến, đóng góp ý kiến, địa điểm tiếp nhận, thời gian 

lấy ý kiến  

2.1. Hình thức lấy ý kiến 

Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước tại địa chỉ: https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn; trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: https://binhphuoc.gov.vn.  

2.2. 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, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước. 

2.3. Địa điểm tiếp nhận các phiếu đóng góp ý kiến 

 Tại trụ sở UBND các xã, phường hoặc gửi về phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà B2 khu 

Trung tâm hành chính thị xã Phước Long, khu phố 5, phường Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

2.4. Thời gian đóng góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải nội dung lấy 

ý kiến trên Trang thông tin điện tử thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Bình Phước (Có file Báo cáo, Bản đồ kèm theo). 

3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung cụ thể như sau 

3.1. Chủ tịch UBND các xã, phường, xã có trách nhiệm ban hành Thông 

báo V/v lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

thị xã Phước Long và thực hiện tiếp nhận các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá 

https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn/
https://binhphuoc.gov.vn/
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nhân gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/6/2021 để tổng hợp 

báo cáo UBND thị xã (Có file Thông báo kèm theo). 

3.2. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm đăng các hồ sơ, tài liệu 

kèm theo Thông báo trên Trang thông tin điện tử của thị xã. 

3.3 Văn phòng Cấp ủy - HĐND& UBND thị xã có trách nhiệm 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 Phước. 

3.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đốn đốc 

việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc các nội 

dung yêu cầu tại thông báo này; chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường, đơn vị 

tư vấn triển khai phối hợp thực hiện tốt công tác lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp 

báo cáo giải trình các ý kiến đóng góp (nếu có). 

UBND thị xã Phước Long thông báo đến các đơn vị, tổ chức có liên quan 

và nhân dân trên địa bàn thị xã biết, có ý kiến đóng góp./. 

Nơi nhận:            KT. CHỦ TỊCH 

- Sở TN&MT, STT&TT;                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- TTTU, TT.HĐND;                                                                            

- CT, các PCT.UBND; 

- Phòng TN&MT (03 bản): 

- Các CQ, BN, ĐT; 

- UBND các xã, phường (kèm theo file dữ liệu); 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                           Nguyễn Việt Hoàng 
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