
 

UBND HUYỆN SÔNG HINH 
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /PTNMT  Sông Hinh, ngày       tháng 12 năm 2022 
  

               Về việc lấy ý kiến góp ý cập nhật  

      QHSD đất đến năm 2030 Dự án khu du lịch 

sinh thái- Nhà hàng tiệc cưới thôn Tân Yên xã Ea ly  

 

      Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; 

- UBND xã Ea Bar. 
           

 

Căn cứ Nghị định số: 01/2017/ NĐ- CP, ngày 6/01/2017 của Chính Phủ sửa 

đổi bổ sung một số nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai; căn cứ bản đồ QHSD đất thời kỳ 2021-2030 của Huyện Sông Hinh được 

UBND Tỉnh phê duyệt tại quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 29/01/2021; 

Căn cứ đề xuất đầu tư có sử dụng đất của Dự án khu du lịch Sinh thái – Nhà 

hàng tiệc cưới thôn Tân Yên xã Ea Ly của Ông Nguyễn Đức Huy Chu tại thửa đất 

số 284, tờ bản đồ số 41 của xã Ea Bar ngày 12/10/2022;   

Phòng Tài nguyên và môi trường kính đề nghị Phòng Văn hóa thông tin và 

UBND xã EaBar phối hợp tổ chức lấy ý kiến rộng rãi thông tin về cập nhật quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 vị trí thực hiện Dự án khu du lịch Sinh thái – 

Nhà hàng tiệc cưới thôn Tân Yên xã Ea Ly của Ông Nguyễn Đức Huy Chu đề xuất 

(Kèm theo tờ trình và GCN đề nghị cập nhật quy hoạch). 

Nội dung phối hợp: 

- Phòng Văn hóa – Thông tin đăng tải công khai trên công thông tin điện tử 

huyện Sông Hinh nội dung đề xuất cập nhật Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 đối với Dự án Ông Nguyễn Đức Huy Chu tại thửa đất số 284, tờ bản đồ số 41 

của xã Ea Bar để lấy ý kiến góp ý (tờ trình và GCN đề nghị cập nhật); mọi ý kiến 

góp ý xin gửi về phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sông Hinh; thời gian tiếp 

thu ý kiến góp ý đến hết ngày 18/12/2022; 

- UBND xã Ea Bar công khai tại trụ sở UBND xã Ea Bar nội dung trên để 

lấy ý kiến góp ý; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 20/12/2022. 

Rất mong các cơ quan, địa phương phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

 

      TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

 

 
 

                           Lê Ngọc Hải 
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