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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
HUYN BA CH
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
S:

5i /TB-UBND

Ba Chê, ngày 03 tháng 6 nám 2020

THÔNG BAO
V vic cong b cong khai Kê hoich sfr dyng dt
nãm 2020 cüa huyn Ba Chê
Can cii' Luçt DAt dai sá 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
CãnciNghj djnh s43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cza ChInhphi quy
dinh chi tiêt thi hành niót so diêu cüa Luát Dat dai; Nghj dfn/i sO 01/2 01 7/ND-CF
ngày 06/01/2 0] 7 cia hinh phi ye tha dOi, bO sung ,n5t sO Nghj d/nh quy djnh
chi tiêt thi hành Ludt Dat dai;
Can ct Thông tw sO' 29/20J4/TT-BTNArr, ngày 02/6/2014 cia Bô Tài
nguyen và MOi fru'àng quy dfnh chi tiêt viçc lap, diêu chinh quy hogch, kê hoach
th dng dat;
Can th Quye"t djnh sO' 1522/QD- UBND ngày 11/5/2020 cüa UBND tinh
Quáng Ninh ye vic phê duyt Ké hogch th dyng dat nàm 2020 cia huyn Ba C'he.
UBND huyn Ba Chë thông báo cong b cong khai K hoach sir diing dt
näm 2020 cüa huyn Ba Chê, cj the nhu sau:
1. Ho sif cOng khai.
- Quyt djnh s 1522/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa UBND tinh Quang
Ninh ye vic phê duyt Ke hoach si:r ding dat nàrn 2020 cüa huyn Ba Ch.
- Báo cáo thuy& minh tng hçip k hoach sCr dçing dt näm 2020.
- Ban d K hotch sir ding dt näm 2020 cüa huyn Ba Chê.
2. Hmnh thuc cong khai.
- Niêrn y& cong khai tai Trii sâ Trung tam Hành chInh cong huyên, tai
Phông Tài nguyen và MOi trithng.
- Niêm y& cong khai tai Tr sâ UBND các xã, thj trn (nhng ni dung
lien quan den các xã, thj trân).
- Däng tái trên Cng thông tin din tr cüa huyên tai dja chi: http://bache.
quangninh.gov. vn
3. ThOi gian cong khai.
K tir ngày thông báo dn ht kS' K hoach sCr dirng dt nàm 2020.
4. T chic thurc hiên.
- Phông Tài nguyen và Môi trirng cung c.p dy dU h sd, tài 1iu d các
co quan, don vj thirc hin vic cong bô, cOng khai; niêm yet cong khai tai phOng
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lam vic cüa cci quan; tham mixu cho UBND huyn thirc hin K hoach si'r diing
dat nm 2020 theo quy dnh.
- Van phàng HDND&UBND huyn có trách nhim dang ni dung Kê
hoch sà diing dat nàm 2020 trén Cong thông tin din tii'r cüa huyn.
- Trung tam Hành chInh công, UBND các xä, thj trn có trách nhim niêm
yet cong khai ni dung Kê hoach sr ding dat näm 2020 ti Tri s& lam vic.
- Trung tam Truyn thông và Van hóa: Tuyên truyn, dua tin trên các
phucing tin thông tin dti chüng ni dung Ké ho?ch si'r ding dt näm 2020.
Uy ban nhân dan huyn Ba Chë thông báo cong b cOng khai K hoch sü
diing dat nàm 2020 dO các ca quan, do'n vj, tO chi'rc, cá nhân có lien quan duçic
biêt và thuc hien./9
Nol nliâ,z:
- UBND tinh;
- S Tài nguyen và MT;
(b/c)
- Ti'. HU, HDND huyn;
- CT, các PCI. UBND huyii;
- Các co quan, don vi;
UBND các xä, tlij trân;
- Cong TIDT;
- Ltru: VT, TNMT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH
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