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THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  

của thị xã Đông Hòa 

      

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;  

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 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 807/QĐ-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Đông Hòa; 

Để đảm bảo thông tin Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Hòa 

được công bố công khai theo đúng quy định tại Điều 48 Luật số 35/2018/QH14, 

ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch; Điều 49 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

UBND thị xã Đông Hòa thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 của thị xã Đông Hòa như sau: 

1. Hồ sơ công khai gồm: 

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

2. Hình thức công khai:  

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Hòa tại trụ sở UBND 

thị xã; được đăng tải tại địa chỉ: donghoa.phuyen.gov.vn; công bố công khai tại trụ 

sở UBND xã, phường. 

3. Thời gian công bố công khai:  

Trong suốt kỳ Kế hoạch. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường trong tổ chức, triển khai thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thị xã. 
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- Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường công khai kế hoạch sử dụng đất 2021 của thị xã trên trên Trang thông 

tin điện tử của thị xã. 

- UBND các xã, phường: Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ nội dung Quyết 

định nêu trong thông báo này tại trụ sở UBND các xã, phường. 

UBND thị xã thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thị xã Đông Hòa để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, 

phường và người dân biết./. 

(Đính kèm hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 của thị xã Đông Hòa) 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- Thường trực Thị ủy (báo cáo);   

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Website của UBND thị xã;  

- Lưu: VT, PH.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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