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Dk Glong, ngàyZ'tháng  9  nàm 2021 

KInh gui: 

- Cng thông tin din tü tinh tinh Dk Nông; 

- Trang thông tin din tir huyn D.k Glong; 
- Phông Tài nguyen và Môi trithng; 

- Chi nhánh VPDK dt dai Dk Glong; 

- JJy ban nhân dan các xã. 

Theo quy djnh tai  Lut Dat dai nãm 2013 và Lut süa dôi, bô sung rnt so 
Diêu cüa 37 Lut có lien quan den quy hotch thI Quy hoach sfr diing dat cap 
huyn phãi duoc cong khai thông tin ye ni dung cüa quy hoch sr dung dat trén 
Trang thông tin din 11r cüa Uy ban nhân dan cap tinh và Uy ban nhân dan cap 
huyn. 

Hin nay, UBND huyn Dk Glong cia thirc hin xong vic l.p quy hoach 
su diing dat huyn Dàk Glong thai kS'  2021 - 2030. Vi vy, dê dam bão diêu 
kin theo quy djnh, UBND huyn Co kiên nhis sau: 

1. D nghj Ban Biên tp Cng thông tin din tir tinh Dk Nông, Ban Biên 
t.p Trang thông tin din tü huyn Däk Glong däng tãi lay kiên các to chüc và 
nhan dan ye ni dung Quy hoch sü dng dat huyn Däk Glong thai k' 2021 - 
2030 trong thai gian 30 ngày. 

2. Yêu cu IJBND các xã trên dja bàn huyn t chrc hi nghj 1y kin 
tnrc tiêp cüa nhân dan và niêm yet cong khai lay kiên ye ni dung Quy hoach 
su diing dat huyn Däk Glong thi k' 2021 — 2030 trong thi gian 30 ngày. 

3. Sau thai gian 30 ngày k tr ngày däng tãi l.y kin trên Cng thông 
tin diên tu tinh Dàk Nông, Trang thông tin din ti.r huyn Dàk Glong, niêm yet 
cong khai và to chüc hi nghj lay kiên trrc tiêp, dê nghj Ban Biên tp Cong 
thông tin din tu tinh Dãk Nông; Ban Biên tp Trang thông tin din tü huyn 
Däk Glong và UBND các xã tong hcip kiên và gui ye LTBND huyn (thông qua 
Phông Tài nguyen - Môi tru?mg trtrrc ngày 21/10/2021 cie tong hçp, diéu 
chinh. 

4. Giao Phông Tài nguyen vã MOi trir&ng theo dOi, don d6c vic däng tãi 
lay kiên, niém yet cong khai và to chüc hi nghj lay kiên nhân dan ye Quy 
hoach su diing dat huyn Däk Glong th?yi k' 2021 - 2030, tong hçp kiên gop 
cüa các to chüc và nhân dan, dông th?yi hoàn chinh phing an Quy hoch sü 



diingdt huyn Dk Glong thii k9 2021 - 2030, báo cáo UBND huyn trInh c.p 
có thâm quyên thông qua, phê duyt. 

5. HInh thtrc, h so ly 9 kin: 

a. HInh thirc ly 9 kin: Gop 9 trirc tip thông qua Phiu ly 9 kin phát 

tai hi nghj; gop 9 bang van bàn g1ri Ban Biên tp Cong thông tin din ti.r tinh 
Däk Nông; Ban biên tp Trang thông tin din t1r huyn Däk Glong và UBND 
các xã thông qua du&ng biiu din hoc email; gop 9 trirc tiêp trén Cong thông tin 
din tir tinh Däk Nông và Trang thông tin din t1r huyn Däk Glong. 

b. H so 1y 9 kin nhân dan gm có: 

- Báo cáo thuyt minh torn tt Quy hoch sir dicing dt, trong dO cO các chi 
tiêu sir diing dat, dja diem, din tIch khu virc dir kiên thu hôi dat, chuyên mi1c 
dIch sir diing dat trong k9 quy hoach sü dung dat. 

- Bàn d quy hoch sr ding dt huyn Dk Glong thii k9 2021 — 2030 (t9 
l 1/25.000). 

- Danh milc các dir an, cong trInh thirc hin trong thai k9 202 1-2030. 

Trên day là 9 kin cüaUBND huyn Dk Glong ye vic ly 9 kiên nhân 
dan ye Quy hoch sirding dat huyn Dãk Glong thôi k9 2021 — 2030. KInh dê 
nghj Ban Biên t.p Cong thông tin din tr tinh Däk Nông; Ban Biên tp Trang 
thông tin din ti:r huyn Dàk Glong ho trçi dê UBND huyn hoàn thành nhim vi 
dirge giao. Dê nghj Chi nhánh VPDK dat dai Däk Glong; UBND các xã quan 
tam phi hçrp triên khai thirc hin và có 9 kiên dóng gop ye Quy hoich s1r diing 
dat huyn Dàk Glong thai k9 2021 — 2030. 

('Gii kern BOo cáo thuylt rninh torn tt Quy hogch sz dyng dc't, trong dO 
cO các chi tiêu th dyng dat, dia  diem, dién tIch khu vrc dr kién thu hOi dat, 
chuyên myc dIch sz dyng dat trong IC)> quy hogch th dyng dOt, Ban dO quy 
hogch szt dyng dOt huyn Dák Glong thai IC)> 2021 — 2030 (t)> l 1/25.000 ), 
Danh myc các dr an, cOng frinh thy-c hin trong thai IC)> 2021-2030)1. 

No'i nit in: 
-Nh.rtrên; 
- Liiu VT. 
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PHO CHU T!CH 

 

Nguyen Van H9p 
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