
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:              /UBND-TNMT 

V/v công bố công khai và tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 của huyện Tam Dương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày             tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Các phòng, ban của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. UBND huyện tổ chức công khai và tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện như sau: 

1. Tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 

huyện Tam Dương như sau: 

+ Giao Trưởng phòng Văn hóa-TT huyện chủ trì, phối hợp với Chánh văn 

phòng UBND huyện và Trưởng phòng TN&MT huyện công bố, công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân huyện Tam Dương. 

+ Giao Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao huyện, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn thông báo trên phương tiện truyền thanh của huyện và của xã 

các nội về nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện để toàn thể nhân 

dân, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn được biết. Các xã, thị trấn chủ động tải dữ 

liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Dương được gửi kèm theo Văn 

bản này hoặc tại Cổng thông tin điện tử của huyện Tam Dương (địa chỉ: 

http://tamduong.vinhphuc.gov.vn) để công khai . 

+ Thời gian công bố công khai: thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất 

(đến hết ngày 31/12/2020). 

+ Tài liệu công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất gồm:  

- Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Dương; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kèm theo 

danh mục các công trình dự án đăng ký triển khai trong năm 2020;  

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Dương; 

+ Đề nghị các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện, các tổ chức, cá nhân và người dân chủ động tra cứu thông tin để thực hiện 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Dương theo quy định. 

http://tamduong.vinhphuc.gov.vn/


2. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Tam Dương 

- Đề nghị các đơn vị là Chủ đầu tư các công trình, dự án; các đơn vị đăng ký 

xin chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 

Tam Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2020 khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai theo nội 

dung Kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Giao trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện 

quyết định theo thẩm quyền về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên cở sở 

hồ sơ đề nghị của các đơn vị; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng 

không sử dụng. 

UBND huyện Tam Dương đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT.HU; 

- TT.HĐND huyện; 

- Chủ tịch&PCT.UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Đặng Công Hoà 
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