
TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
P, O CHU TICH 

ran Bão Trung 

u'c BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN PHONG THO Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& $//TB-UBND Phong Thô, ngày  3  tháng ,/Lnám 2021 

THÔNG BAO 
V vic cong bô khai Kê hoich sir diing dt nàm 2022 cüa huyn Phong Thô 

Can cü Khoãn 3 Diu 48 Lugtt Dt dai näm 2013 dugc sira &M b sung 
ti khoãn 1 Diêu 6 Lu.t Sfra dôi, bô sung mt so diêu cüa 37 Lut có lien quan 
dn quy hoch; Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phñ 
quy dljnh chi tiêt thi hành mt so diêu ci.ia Lut Dat dai; 

Can ci Thông tLr so 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 cüa B Tài 
nguyen và Môi truông Quy djnh k thut vic lap, diêu chinh quy hoach, kê 
hochsi:rdingdât; 

Thirc hin Quyêt djnh so 1793/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND 
tinh Lai Châu ye vic phê duyt Kê hoch si:r ding dat nám 2022 huyn Phong 
Thô. UBND huyn Phong Thô cong bô cOng khai ti tri sO' UBND huyn và trên 
Trang thông tin din tO' cüa huyn (d/a chi: phongtho.laichau.gov.vn) Kê hotch sO' 
ding dat nàm 2022 huyn Phong Thô. 

1. Ho cong bô cOng khai gôm: 
- Quyêt djnh sO 1793/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND tinh Lai 

Châu ye vic phê duyt Kê hotch sir dyng dat näm 2022 huyn Phong Thô. 
- Ban do Kê hoach  sü ding dat näm 2022. 
- Báo cáo thuyêt minh Kê hoch sO' diing dat näm 2022. 
2. Thôi gian cong khai: Den hêt ngày 31/12/2022. 
3.Giaocho: 
3.1. Trung tam Van hóa, The thao vâ Truyên thông huyn Phong Thô có 

trách nhim dàng tâi ho so cong bô cOng khai Kê hoach sO' dyng dat näm 2022 
huyn Phong Thô trên Trang thông tin din tir cüa huyn. 

3.2. UBND các xä, thj trân có trách nhim khai thác ho so Kê hoach sir 
diing dat nàm 2022 trên Trang thông tin din tO' cüa huyn dê thçrc hin cong bô 
cong khai tai  trii sO' UBND x; to chirc quán 1 dat dai theo quy hoach, kê hoach 
duçc phê duyt theo thâm quyên. 

UBND huyn Phong Thô trân tr9ng thông báo den CáC co quan, don vj; 
các to chirc, Ca nhân và toàn the nhân dan duoc biêt./ 
Ncri nhân: 
- Nhu KInh gui; 
- Các So, ban, ngành, doàn the tinh; 
- Các Co.  quail, do'n vj huyn; 
- UBND các xä, thj trân; 
- Luu: VT. 
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