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Số: 45/TB-UBND Châu Thành, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất huyện  

Châu Thành thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu  

 

 

Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày 20/11/2018; các văn bản hướng dẫn 

về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND huyện Châu 

Thành đã hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 

2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  

Để có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. UBND 

huyện Châu Thành thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân nội dung: Lập 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 để tham gia lấy ý kiến.  

Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự án 

công trình thực hiện trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021 đến năm 2030 và 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử huyện Châu Thành, tại địa chỉ http://chauthanh.angiang.gov.vn mục 

“Thông báo”.  

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo này, các cơ quan, 

tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến đối với các nội dung trên về Quy hoạch sử dụng 

đất huyện Châu Thành thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đề 

nghị gửi ý kiến bằng văn bản về UBND huyện Châu Thành (thông qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Hòa Long IV, thị trấn 

An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiếp thu, phối hợp với đơn vị tư vấn 

kiểm tra, giải trình và hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất theo 

quy định)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, TT (Niêm yết Thông báo tại Công sở); 

- Lưu: VT. 

(Đính kèm các tài liệu có liên quan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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