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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2020

V/v thống nhất đề nghị xây dựng nghị
quyết tại Tờ trình số 11856/TTr-UBND
ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Thường trực HĐND tỉnh nhận được Tờ trình số 11856/TTr-UBND ngày
05/10/2020 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về danh mục các dự
án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Về nội dung này, Thường trực
HĐND tỉnh có ý kiến như sau:
Thống nhất việc xây dựng để trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị
quyết theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 11856/TTr-UBND nêu trên.
Tuy nhiên, đề nghị điều chỉnh tên gọi của nghị quyết cho phù hợp với quy định,
cụ thể: “Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển
mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm
2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc xây dựng nghị quyết, hoàn thiện
dự thảo danh mục các dự án cần thu hồi đất đăng tải trên cổng thông tin điện tử
để lấy ý kiến góp ý của các đối tượng chịu sự tác động, đảm bảo trình tự, thủ tục
ban hành văn bản QPPL; gửi hồ sơ, dự thảo nghị quyết về Thường trực HĐND
tỉnh theo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở TNMT;
- Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P.TH (N.Bình).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Nguyễn Sơn Hùng
Email:
hungns@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Hội đồng nhân dân
tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh
Thời gian ký: 13.10.2020
14:57:24 +07:00

Nguyễn Sơn Hùng

2

