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THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
 

Số:        /UBND-TNMT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Đông Hòa, ngày        tháng 9 năm 2021 
 

V/v Triển khai thực hiện Quyết 
định số 39/2021/QĐ-UBND 
ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh 

Phú Yên. 

  

 

    
Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thị xã; 
                                                 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 
  

Thực hiện Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND 
tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.  

Để triển khai thực hiện Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 22/9/2021 

của UBND tỉnh Phú Yên kịp thời, có hiệu quả. UBND thị xã yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường 
nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 
22/9/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định chi tiết một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, 

đơn vị mình để biết thực hiện.   

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm các 

quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh 
Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2021. 

3. UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết 
định đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quản lý, để nắm, hiểu rõ và 

áp dụng đúng theo quy định. 

4. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đưa vào kế hoạch 
tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đối với Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, 

ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định chi tiết một số 
nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên.  

Trong quá trình thực hiện, áp dụng Quyết định nếu có vướng mắc, bất cập, 

chưa rõ nội dung đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có văn 
bản gửi về UBND thị xã để được giải đáp hoặc có văn bản gửi UBND tỉnh để 

được giải đáp theo thẩm quyền. 

 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 
nghiêm túc thực hiện./. 

(gửi kèm Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND 
tỉnh Phú Yên.)   

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay báo cáo) 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực Thị ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Trang thông tin điện tử của UBND thị xã; 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang 

 

 

 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-30T13:36:06+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Tấn Phước<htphuoc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-30T14:06:29+0700
	Việt Nam
	Võ Thị Tám<vothitam@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-30T16:41:58+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang<hnngiang-soxd@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-30T17:23:04+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-30T17:23:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-30T17:23:19+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




