
UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TÂY HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:        /TB-UBND            Tây Hòa, ngày      tháng      năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tây Hòa 

      

 Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

 Căn cứ Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan 
đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

 Căn cứ Điều 49 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; 

 Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tây Hòa; 

 Để đảm bảo thông tin Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tây Hòa 
được công bố công khai theo đúng quy định tại Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Điều 49 Thông 
tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

 UBND huyện thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
huyện Tây Hòa tại trụ sở UBND huyện, trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện; UBND các xã, thị trấn công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất 
có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở UBND xã, thị trấn, cụ thể: 

 1. Tài liệu thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

được đăng tải tại địa chỉ tayhoa.phuyen.gov.vn; UBND các xã, thị trấn công bố 
công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn; gồm: 

 a) Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

 b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

 c) Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

 2. Thời điểm công bố công khai: Kể từ ngày ký thông báo. 

 3. Thời gian công bố công khai: Cả năm 2022. 

 UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn và người dân biết, tra cứu theo quy định./. 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy (thay báo cáo);               PHÓ CHỦ TỊCH  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;      
- Các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;        

- Trang thông tin điện tử của UBND huyện;                                   Mai Ne 

- Hệ thống gửi nhận văn bản của huyện;   

- Lưu: VT, TNMT.                                                               
              

 



 Link để tải tài liệu công khai: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MzT9I6w0RZNWFUSemOoJTPhugVbLJ

WHV?usp=sharing 

 Hoặc quét mã QR-Code để tải tài liệu:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MzT9I6w0RZNWFUSemOoJTPhugVbLJWHV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MzT9I6w0RZNWFUSemOoJTPhugVbLJWHV?usp=sharing
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