
UY BAN NHAN DAN 
HUYN  JJAK GLONG 

S44/UBND  - TNMT 
V/v trã Rxi dan kin nghj cUa 

ông Lê Minh Dat, TP Ho Chi Minh 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Dák Glong, ngày ,jO  tháng nám 2021 

KInh gui: Ong Lé Minh Dt 
(Dja chi: 19c2 Khu dan Cu' Nam Long, phwàng Thgnh L5c, 

Qun 12, Tp. Ho C'hI Minh,) 

Uy ban nhân dan huyn Dk Glong nhn thrcic &m phk ánh và kin nghj 
cüa ông Lê Minh Dt v(fli ni dung kiên nghj sira dôi quy ho.ch (dat thng) trên 
dja bàn huyn Däk Glong. 

Sau khi nghiên cü'u ni dung, 1.Jy ban nhân dan huyn trã Ri nhu sau: 

Din tIch dt rung và dt quy hoach phát trin rirng trên dja bàn huyn Dk 
Glong hin nay là: 101.113,44 ha, chiêm 69,82 % dintIch dat ti,r nhiên cUa 
huyn.Vic quy hoach din tIch dat rirng thuc thâm quyên cüa Co quanchuyên 
mon cap tinh trên Co sâ dam bâo phü hcp vâi mic tiêu phát triên thng ben vitng 
cüa dja phucing. 

1Jy ban nhân dan huyn Dk Glong ghi nhn và tip thu 2 kin gop ' Jua cá 
nhân ông Lê Minh Dat  trong vic xay dung quy hoach su ding dat dông b vOi 
thu hut dâu tu phát triên kinh té, xa hi tai  dja phuong. Hin nay, UBND huyn 
Dàk Glong dang tiên hành l.p quy hoach su dung dat giai doan 2021- 2030, vic 
l.p quy hoach sà diving dat can phái dam bâo can bang các chi tiêu phát triên kinh 
tê xa hi, dam bâo các tiêu chI theo quy djnh cüa Lut Quy hoach, Lu.t Dat dai, 
Lut Xây dirng và các quy djnh khác có lien quan. Do 4y, UBND huyn së xem 
xét, tiêp thu kiên cüa nguäi dan ye cong tác quy hoach trên Co sâ dam bào các 
quy djnh cüa Pháp lu,t. 

Trên day là Cong van trâ lâi cUa UBND huyn Däk Glong d ông Lê Minh 
Dat và các don vj, cá nhân có lien quan dirqc biêt, thrc hin./ 

Noi nhmn 
- Nhis trén; 
- Ban tiêp cong dan tinh (báo cáo); 
- IT. Huyn iy, HDND huyn (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND huyn (chi dao); 
- Ban tiêp cong dan huyn (theo dOi, tong hcip); 
- PhOng Th&MTm; 
- Trang thông tin din tcr huyn; 
- Lixu: VP. 
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