
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM BÌNH 

 

Số:        /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Lâm Bình, ngày    tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020  

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về việc công bố 

công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định thời điểm, thời hạn công bố 

công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình Thông báo công bố công khai Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, gồm các nội dung sau: 

I. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 

Tổng diện tích tự nhiên là: 78.496,74 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp là: 71.957,96 ha. 

- Đất phi nông nghiệp: 5.881,47 ha. 

- Nhóm đất chưa sử dụng: 657,31 ha. 

2. Hồ sơ công bố công khai 

2.1. Hồ sơ công bố công khai tại huyện 

- Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

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

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình. 

2.2. Hồ sơ công bố công khai tại Ủy ban nhân dân xã, gồm: 

- Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

- Danh mục các công trình dự án phải thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn 

xã theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt. 
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- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Địa điểm công bố công khai 

3.1. Cấp huyện 

- Địa điểm được công bố công khai tại nơi làm việc: Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Lâm Bình, địa chỉ thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm 

Bình (Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện Lâm Bình) Hồ sơ Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 của huyện Lâm Bình nêu tại điểm 2.1 mục 2 Thông báo này. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Thực hiện việc đăng tải Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của huyện Lâm Bình trước ngày 20/4/2020. 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Đăng tin công bố, 

công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình được phê duyệt tại 

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.2. Cấp xã: Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nêu tại điểm 2.2 mục 2 

Thông báo này được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã. 

4. Thời gian công khai: Từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 

31/12/2020. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc niêm yết, công 

khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình theo đúng quy định. 

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 để Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 

thao huyện, Ủy ban nhân dân xã đăng tải, niêm yết theo quy định. 

- Niêm yết công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm 

Bình tại Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện. 

- Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện công bố, 

công khai của các đơn vị. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện: Thực hiện việc đăng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 lên Cổng 

thông tin điện tử của huyện Lâm Bình và đăng tin trên phương tiện thông tin để nhân 

dân biết thực hiện. 

 3. Ủy ban nhân dân xã 

 - Niêm yết công bố, công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân xã, Hồ sơ gồm có: 

+ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 
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+ Danh mục các công trình, dự án phải thực hiện trong năm 2020 trên địa 

bàn các xã theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

- Thời gian niêm yết: Bắt đầu từ ngày 18/4/2020 và thực hiện niêm yết công 

khai đến hết ngày 31/12/2020. 

- Chỉ đạo các thôn, bản tổ chức họp thôn để công bố, công khai hồ sơ Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình và thông báo danh mục công trình, 

dự án, hộ gia đình được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải triển khai thực 

hiện năm 2020 trên địa bàn xã; hoàn thành trước ngày 20/4/2020. 

Trên đây là Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Lâm Bình. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị tại mục II; (thực hiện) 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV(Phùng). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hải 

 

 

 

(báo cáo) 
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