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Pác Nặm, ngày        tháng 5 năm 2021 

BÁO CÁO   
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân 

 về dự thảo lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm 

 

Căn cứ Luật Đất đai số 45 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 3406/UBND-NNTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát danh mục công trình của các đơn vị, cơ quan, 

UBND các xã, tổ chức và cá nhân sử dụng đất đã đăng ký, UBND huyện Pác Nặm 

đã xây dựng Dự thảo phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Pác Nặm và tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ 

ngày 03 tháng 4 năm 2021 đến ngày 03 tháng 5 năm 2021. UBND huyện Pác Nặm 

báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Pác Nặm như sau: 

 1. Tình hình triển khai việc lấy ý kiến nhân dân 

 Để công tác lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm, được thực hiện đảm bảo các quy định của 

pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

trên địa bàn huyện. Sau khi thực hiện hoàn thành dự thảo, UBND huyện Pác Nặm 

đã thực hiện công khai nội dung dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ https://backan.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của 

huyện Pác Nặm tại địa chỉ https://pacnam.backan.gov.vn và hệ thống truyền thanh 

của huyện bắt đầu từ ngày 02/4/2021 đến ngày 03/5/2021 để lấy ý kiến đóng góp 

của nhân dân. Đồng thời, tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp tại UBND huyện 

gồm các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn 

huyện và theo đối tượng, theo khu vực tại UBND các xã. 

 2. Tổng hợp, giải trình các ý kiến tham gia đóng góp: 
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 Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý sau khi kết thúc thời gian 

công khai theo quy định, UBND huyện không nhận được ý kiến đóng góp của 

nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm theo hình thức công khai trên cổng thông tin 

điện tử.  

 Đối với các ý kiến góp ý theo hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực 

tiếp, UBND huyện báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện 

với các nội dung chủ yếu, cụ thể sau: 

 - Góp ý về nội dung báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phướng án sử 

dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất về đất nông nghiệp, đất quốc phòng, đất khoáng sản, 

đất di tích lịch sử, đất quy hoạch cụm công nghiệp,... 

 - Sửa các tên “Phân trường” thành các “Điểm trường”, chỉnh sửa, bổ sung 

diện tích một số công trình, tuyến đường; sửa tên một số công trình quân sự để 

đảm bảo yếu tố bí mật quân sự ... 

 - Góp ý về danh mục công trình: Chỉnh sửa tên công trình, diện tích; hủy bỏ 

một số công trình do trùng tên, trùng tuyến, không có nhu cầu thực hiện… 

 - Góp ý về khoanh vẽ quy hoạch vị trí các công trình, dự án bản đồ. 

 - Quy hoạch sử dụng đất phải thống nhất với quy hoạch chung mở rộng thị trấn. 

 - Các xã trên địa bàn huyện: 

 + Chỉnh sửa lại tên của một số tuyến đường; 

 + Bổ sung thêm các khu dân cư nông thôn; 

 + Bổ sung thêm một số công trình nhà văn hóa. 

 Tổng hợp tất cả các ý kiến trên UBND huyện đã tiếp thu và chỉnh sửa bổ 

sung vào dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Pác Nặm.  

Ngoài ra, trong thời gian lấy ý kiến, UBND huyện đã đồng thời rà soát, tiếp 

thu, chỉnh lý cả về nội dung và hình thức theo đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 

huyện Pác Nặm./. 
Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (B/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- TT UBND huyện;      

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (đăng tải văn bản);  

- UBND các xã;                               

- Lưu: VT, P.TN&MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Ma Văn Tuấn 



3 

 

 

 


		tuanmv.pn@backan.gov.vn
	2021-05-06T13:24:15+0700


		2021-05-06T14:38:38+0700


		2021-05-06T14:39:32+0700


		vanphong.pn@backan.gov.vn
	2021-05-06T14:40:32+0700




