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V/v công bố, công khai và tổ chức thực hiện 
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Kỳ Anh, ngày 05 tháng  02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã. 
 

Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kỳ Anh; Căn 

cứ nội dung, trách nhiệm công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2013. UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã:  

- Tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Trụ sở UBND xã cùng với Quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới xã. Nội dung công bố, công khai bao gồm bản sao Quyết định số 

434/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh và Trích sao danh mục công 

trình dự án thực hiện trên địa bàn xã (có gửi kèm); thời gian thực hiện trước 

ngày 09/02/2021. 

- Đăng ký thực hiện các công trình, dự án, đề xuất UBND huyện xem xét 

thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất đã 

được phê duyệt;  

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất và quản lý sử dụng đất theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; báo cáo UBND huyện kết quả 

thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. 

2. Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện: Đăng tải công bố, công khai 

Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh và danh mục 

các công trình, dự án kèm theo trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị UBND các xã nghiêm túc thực hiện 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng ban UBND huyện; 

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Dương Thị Vân Anh 
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