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THÔNG BÁO  

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

  

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;  

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; 

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND 

tỉnh Kon Tum phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông thông báo công bố, công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

1. Hồ sơ công bố công khai: 

- Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Plông, tỉnh 

Kon Tum. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Kon Plông. 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Plông. 

2. Địa điểm công bố công khai:  

Tại trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Plông (Số 01 đường Nguyễn 

Huệ, tổ dân phố 1, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum); trên 

trang thông tin điện tử huyện Kon Plông (http://www.konplong.kontum.gov.vn/) 

và trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian công bố công khai: đến hết ngày 31/12/2022. 

  4. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Văn phòng HĐND & 

UBND huyện niêm yết công khai tại trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Plông, 

trên trang thông tin điện tử của huyện. 

- Trung tâm văn hóa - thể thao - du lịch và truyền thông huyện Kon 

Plông: đưa tin trên các phương tiện truyền thông đến các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn biết. 

- UBND các xã, thị trấn: có trách nhiệm công bố, công khai Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 huyện Kon Plông tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

http://www.konplong.kontum.gov.vn/


Ủy ban nhân dân huyện Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện Kon Plông để các tổ chức, cá nhân liên quan 

được biết, thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Sở TNMT (b/c); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện. 

- Phòng TNMT; Văn phòng HĐND&UBND 

huyện; Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VTLT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

Đặng Thanh Nam 
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