
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:          /TB-UBND       Sa Thầy, ngày        tháng        năm 2022  

 

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 - 2030 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 
 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 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 150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công bố công khai quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy, gồm các nội dung sau: 

1. Hồ sơ công bố công khai: 

1.1. Hồ sơ công bố công khai tại cơ quan huyện, gồm: Quyết định số 

150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum và các hồ sơ có liên quan kèm theo. 

 1.2. Hồ sơ công bố công khai tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Quyết 

định số 150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và các hồ sơ có liên quan kèm theo. 

2. Địa điểm công khai: 

2.1. Cấp huyện: Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 

huyện Sa Thầy nêu tại điểm 1.1. Mục 1 Thông báo này được công khai tại nơi 
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làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Ủy ban nhân dân huyện 

Sa Thầy). Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

2.2. Cấp xã, thị trấn: Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 

của huyện Sa Thầy nêu tại điểm 1.2. Mục 1 Thông báo này được công khai tại 

Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

3. Thời gian công khai: Từ ngày ban hành Thông báo đến hết kỳ quy hoạch. 

4. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

4.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện: Công bố 

công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 

huyện Sa Thầy lên Trang thông tin điện tử của huyện Sa Thầy. 

 4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

 - Thực hiện công khai hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 

của huyện Sa Thầy tại điểm 1.1. Mục 1 Thông báo này. 

 - Cung cấp các tài liệu, số liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030 của huyện Sa Thầy cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021 - 2030 của huyện Sa Thầy theo quy định. 

 - Cung cấp các tài liệu, số liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030 cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn, thực hiện công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030 của huyện Sa Thầy. 

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo quy định. 

 - Định kỳ, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện 

theo quy định. 

 4.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Công bố công khai hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 

của huyện Sa Thầy tại các xã, thị trấn nêu tại điểm 1.2 Mục 1 của Thông báo này. 

 - Tổ chức tuyên truyên, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân 

thuộc địa bàn quản lý các chỉ tiêu sử dụng đất của các xã, thị trấn theo Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy. 

 - Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối 

với các trường hợp vi phạm Quy hoạch sử dụng đất được duyệt. 

 4.4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Xây 

dựng trương trình thông tin nội dung Thông báo này trên phương tiện truyền 

thanh của huyện để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, theo dõi, thực hiện. 
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 4.5. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030 của huyện Sa Thầy đạt hiệu quả. 

 Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và Nhân dân biết, thực hiện đảm bảo theo Quy hoạch được duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Các cơ quan, đơn vị của huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND (Trang TTĐT); 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (biết t/h); 

- Trung tâm VH,TT,DL và TT huyện (đưa tin);                          
- Lưu: VT-LT(50đ)KTĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Quang Phục 
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