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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến đóng góp vào Kế hoạch sử dụng đất  

năm 2023 huyện Bảo Lâm 

 

 

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

Luật quy hoạch số 21 ngày 24/11/2017;  

Luật sửa đổi 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 điều luật có liên quan đến quy hoạch;  

Thực hiện Văn bản số 1471/STNMT- QLĐĐ ngày 18 tháng 5 năm 2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 cấp huyện; Văn bản số 1780/UBND-TNMT ngày 14 tháng 7 năm 2022 của 

UBND huyện Bảo Lâm về việc đăng ký Danh mục các công trình, dự án cần thu 

hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Đơn vị tư vấn lập Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm. Đến nay đơn vị tư vấn đã xây 

dựng xong kế hoạch. UBND huyện Bảo Lâm trân trọng thông báo trên cổng 

thông tin điện tử huyện Bảo Lâm, đến các Phòng, ban ngành, đoàn thể và UBND 

các xã, thị trấn để lấy ý kiến đóng góp với những nội dung sau: 

1. Về hồ sơ lấy ý kiến gồm: 

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện 

Bảo Lâm (kèm theo hệ thống bảng biểu); 

2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm.  

(Có tài liệu công khai kèm theo văn bản này) 

2. Thời gian công khai lấy ý kiến đóng góp:  

Thời gian công khai, lấy ý kiến đóng góp của các Phòng, ban ngành, đoàn 

thể và UBND các xã, thị trấn là 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin. Nội dung 

đóng góp ý kiến gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm để hoàn 

chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lâm theo quy định của 

pháp luật. 

3. Tổ chức thực hiện 



- Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm có trách nhiệm đăng tải toàn bộ hồ 

sơ nêu trên vào trang thông tin điện tử huyện: http://baolam.caobang.gov.vn/ 

- Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Uỷ ban nhân dân huyện qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13/11/2022 để tổng hợp.  

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp toàn bộ các ý kiến đóng 

góp của các Phòng, ban ngành, Đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở đó 

phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện 

Bảo Lâm theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến 

của các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 huyện Bảo Lâm./. 

Nơi nhận: 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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