
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v công khai kế hoạch sử dụng đất  

năm 2021 huyện Chiêm Hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày           tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Điều 48, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Niêm yết, công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm 

Hóa tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa; 

- Danh mục các dự án, công trình trong năm kế hoạch. 

Thời gian công khai: Trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Đăng tải các tài liệu (Quyết định phê duyệt kế hoạch; Danh mục các công 

trình, dự án) trên Cổng thông tin điện tử của huyện trong kỳ kế hoạch. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Cung cấp hồ sơ, tài liệu và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công bố, công 

khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh VP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân  
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