
UỶ BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:        /UBND-TNMT 

Về việc đề nghị đăng tải, công khai 

nội dung dự thảo Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị 

xã Đông Hòa trên trang thông tin 

điện tử của UBND tỉnh Phú Yên 

                      Đông Hòa, ngày     tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên; 

     

Thực hiện Thông báo số 144/TB-UBND, ngày 08/6/2021 kết luận của Phó 

chủ tịch UBND tỉnh – Hồ Thị Nguyên Thảo tại cuộc họp đôn đốc hoàn chỉnh kế 

hoạch sử dụng đất 2021 và lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021-2030 của cấp 

huyện; 

Thực hiện theo điểm b, khoản 6, Điều 37 của Thông tư 01/2021/TT-

BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật 

việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy định “ việc lấy ý kiến 

tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải 

được công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện”.  

Hiện nay, UBND thị xã Đông Hòa đã hoàn thành dự thảo lập Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Đông Hòa. Để thực hiện việc lấy ý kiến tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật 

Đất đai, UBND thị xã Đông Hòa kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên 

đăng tải nội dung dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Đông 

Hòa trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh với nội dung như sau: 

1. Hồ sơ công khai và lấy ý kiến, gồm có: 

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh tóm tắt và bảng biểu; 

- Dự thảo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Hòa; 

2. Thời gian lấy ý kiến 

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày đăng trên cổng thông tin điện tử 

của UBND tỉnh Phú Yên. 

3. Hình thức tiếp nhận ý kiến đóng góp 

Mọi ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân 

cư về dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Đông Hòa gửi 

về UBND thị xã Đông Hòa (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).  



UBND thị xã Đông Hòa đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tạo điều 

kiện để UBND thị xã Đông Hòa hoàn thành nhiệm vụ./. 

(đính kèm tập tin Báo cáo thuyết minh tóm tắt và bảng biểu; Dự thảo Bản 

đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Hòa) 

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- Thường trực Thị ủy (báo cáo);   
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Phòng VHTT thị xã (biết, thực hiện 

đăng tải nội dung); 
- Phòng Tài nguyên và MT (tổng hợp); 
- Website của UBND thị xã;  
- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   

                  Nguyễn Văn Tĩnh 
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