
UBND HUYỆN KON PLÔNG 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT 

Số:          /CV-TNMT 

V/v phối hợp triển khai tuyên truyền 

về giảm tiền thuê đất của năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Kon Plông, ngày    tháng    năm 2021 

           

Kính gửi:  

- Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

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

 

Căn cứ Công văn số 3680/UBND-NNTN ngày 13/10/2021 của UBND 

tỉnh Kon Tum V/v triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Công văn số 2598/UBND-VP ngày 

17/10/2021 của UBND huyện Kon Plông V/v triển khai văn bản số 

3680/UBND-NNTN ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. Phòng Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền về việc 

giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhân dân trên địa bàn biết, 

tìm hiểu và thực hiện, cụ thể: 

- Đối với Văn phòng HĐND - UBND huyện: phổ biến nội dung văn bản 

của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của huyện. 

- Đối với UBND các xã, thị trấn: Tổ chức phổ biến bằng hình thức phù 

hợp (trên loa đài, hoặc tại các buổi họp thôn, đăng trên trang thông tin điện tử 

của xã...).  

- Đối với Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông huyện: Tổ 

chức phổ biến phù hợp với chức năng của đơn vị.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông kính đề nghị các đơn 

vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                
- Như trên; 
- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 
Bùi Thanh Phong 
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