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THÔNG BÁO 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên 

Căn cứ khoản 2, Điều 48 Luật đất đai năm 2013; 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; 

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La. 

UBND huyện Phù Yên thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. Hình thức: 

 - Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La tại trụ sở UBND huyện Phù Yên và một số cơ quan, đơn vị trên cổng 

thông tin điện tử huyện Phù Yên (http://phuyen.sonla.gov.vn);  

- Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La tại trụ sở UBND các xã, thị trấn nơi có nội dung liên quan; Tổ chức 

công bố trên sóng phát thanh và truyền hình của Trung tâm truyền thông và văn hóa 

huyện Phù Yên. 

2. Tài liệu công bố gồm:  

- Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 

huyện Phù Yên. 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên. 

- Tập bản vẽ, vị trí, ranh giới, diện tích các công trình dự án kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên. 

3. Tổ chức thực hiện: 

 3.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện 

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và 
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Môi trường: Đăng tin công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết 

công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 

3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tổ chức in ấn, phát hành tài liệu để công bố, công khai theo quy định.  

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 huyện Phù Yên có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các 

xã, thị trấn. 

- Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nội 

dung của Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên.  

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền bảo vệ đất 

trồng lúa,…về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo định kỳ lần 

1 trước ngày 15/06, lần 2 trước ngày 15/12/2023. 

3.3. Các tổ chức hội, đoàn thể; Các phòng, ban, cơ quan của huyện 

- Phối hợp thực hiện các lĩnh vực thuộc ngành quản lý tuân thủ theo nội 

dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên.  

- Phổ biến nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho các đối tượng 

của ngành quản lý; Tổ chức rà soát lại các nội dung liên quan đến Kế hoạch sử 

dụng đất tại các quy hoạch, kế hoạch ngành cho phù hợp với Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 đã được phê duyệt. 

3.4. UBND các xã, thị trấn 

- Niêm yết Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên có 

liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; Nhà văn hóa các bản, 

tiểu khu trên địa bàn huyện; Khai thác nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 huyện Phù Yên trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Phù Yên (địa 

chỉ: http://phuyen.gov.vn). 

 - Liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường để nhận tài liệu công khai nội 

dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên. 

- Phổ biến rộng rãi nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù 

Yên đến tất cả người dân trên địa bàn quản lý. 

 - Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về đất đai theo thẩm quyền. 

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các cơ 

quan liên quan trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- Giám sát việc tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất theo danh mục các dự án nhà nước thu hồi; Cho 

http://phuyen.gov.vn)/
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phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công trình, dự án đã được 

HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn quản lý. 

3.5. Trung tâm truyền thông - văn hóa huyện 

Phối hợp công bố, phổ biến rộng rãi nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 huyện Phù Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phát 

thanh…đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.  

(có tài liệu gửi kèm theo) 

Trên đây là nội dung công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Phù Yên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn phối 

hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND-UBND huyện; 

- Sở TN&MT tỉnh;  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, (Đ 50 bản). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Đông 
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