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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn 

 

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch số 

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH13 ngày 20/11/2018; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 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; Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 

24/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 2907/QĐ-

UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ 

chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu 

chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy 

hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; Văn bản số 7752/STNMT-CSĐĐ ngày 

30/8/2022 của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc lập điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập, trình phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm cấp huyện. UBND thành phố Sầm Sơn đã hoàn thiện hồ 

sơ “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn”. 

Để phương án Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng được 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa 

phương, sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài 

nguyên đất đai, bảo vệ môi trường, UBND thành phố Sầm Sơn trân trọng thông 

báo tới các tổ chức, cá nhân về nội dung báo cáo “Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm 

Sơn” để các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, cụ thể như sau: 

1. Về hồ sơ lấy ý kiến: 

- Báo cáo thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn, trong đó có 

các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích, khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch. 

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố 

Sầm Sơn.  

2. Nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến 
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2.1. Nội dung: UBND thành phố lấy ý kiến nhân dân về các chỉ tiêu sử 

dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trọng Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; 

2.2. Hình thức: Lấy ý kiến trực tiếp và công khai tại trụ sở UBND thành 

phố (phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sầm Sơn, địa chỉ Số 7, đường 

Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn) và Cổng thông tin điện tử 

thành phố Sầm Sơn (https://samson.thanhhoa.gov.vn/); 

Các ý kiến góp ý gửi về UBND thành phố Sầm Sơn (qua phòng Tài nguyên 

và Môi trường) địa chỉ: địa chỉ Số 7, đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành 

phố Sầm Sơn; hoặc gửi thư điện tử qua email quyhoach.samson@gmail.com; 

2.3. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này. 

3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau: 

3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng 

ban, đơn vị liên quan: 

- Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân; 

- Kết thúc thời gian lấy ý kiến, tham mưu UBND thành phố báo cáo tổng 

hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án Điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

thành phố Sầm Sơn để trình Sở Tài nguyển và Môi trường thẩm định báo cáo 

UBND tỉnh phê duyệt. 

3.2. Các phòng ban đơn vị liên quan, UBND các phường, xã. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức công khai hồ sơ, lấy ý kiến góp ý của nhân dân theo quy định; 

Trên đây là thông báo của UBND thành phố Sầm Sơn về việc lấy ý kiến 

góp ý của nhân dân về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Sầm Sơn, UBND thành phố Sầm 

Sơn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 thành phố Sầm Sơn được khả thi, đáp ứng nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hết thời gian nêu trên nếu đơn vị, cá 

nhân nào không có ý kiến coi như đồng ý với phương án dự thảo 

Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy (để b/cáo); 

- Thường trực HĐND thành phố (để b/cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố (để 

Đăng website của UBND thành phố); 

- Đài Truyền thanh thành phố; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Bích 

 


		2023-03-14T22:47:07+0700


		2023-03-15T10:13:48+0700


		2023-03-15T10:13:59+0700


		samson@thanhhoa.gov.vn
	2023-03-15T10:14:12+0700




