
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập –Tự do –  Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày       tháng        năm 2020 

 THÔNG BÁO 

V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa 
  

 

Căn cứ Điều 49 Luật Đất đai 2013 được bổ sung, sửa đổi tại Luật số 

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa. 

Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tủa Chùa trong suốt thời kỳ kế hoạch sử 

dụng đất như sau: 

1. Hồ sơ công bố công khai 

- Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa; 

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình dự án và các trường hợp 

xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Tủa Chùa; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 

Tủa Chùa; 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa. 

2. Địa điểm công bố, công khai:  

2.1. Tại trung tâm huyện: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của huyện Tủa Chùa tại trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện Tủa Chùa, trên 

cổng thông tin điện tử của huyện Tủa Chùa (địa chỉ http://huyentuachua.gov.vn) và tại 

trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

2.2. Tại trung tâm các xã, thị trấn: Tại trụ sở làm việc của UBND các xã, 

thị trấn. 

3. Để kịp thời tuyên truyền phổ biến, công khai sâu rộng nội dung Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa đến các tổ chức, cơ quan đơn vị và toàn 

thể nhân dân trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự đồng thuận và thực hiện đúng Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho: 

http://huyentuachua.gov.vn/
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3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa 

tại trụ sở làm việc; 

- Cung cấp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa 

cho UBND các xã, thị trấn; 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc công bố, công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa theo đúng quy định; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 

10/04/2020. 

3.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa 

tại trụ sở làm việc; 

- Chỉ đạo các thôn bản, tổ dân phố lồng ghép việc tuyên truyền Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa vào các cuộc họp của thôn bản, tổ dân phố; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 08/04/2020.  

3.3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện: Chủ trì, phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện dành thời lượng để tuyên 

truyền, phổ biến công khai Kế  hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tủa Chùa. 

3.4. Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ Kế  

hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tủa Chùa đã được UBND tỉnh phê duyệt, có 

trách nhiệm nghiên cứu phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ 

chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất tho đúng kế hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật về đất đai./. 

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Tủa Chùa về công bố công khai 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể đóng trên 

địa bàn huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-TT-TH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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