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      Ba Bể, ngày       tháng 6  năm 2022    

 

THÔNG BÁO   

Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể 

 

                

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Thực hiện Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn V/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể. 

UBND huyện Ba Bể thông báo công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Ba Bể, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm công khai: 

- Trụ sở UBND các xã, thị trấn gồm: Thượng Giáo, Mỹ Phương, Quảng 

Khê, Yến Dương, Đồng Phúc, Hà Hiệu, Hoàng Trĩ và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba 

Bể. 

- Trang thông tin điện tử của UBND huyện Ba Bể - địa chỉ Website: 

babe.gov.vn) 

2. Hồ sơ công khai, lấy ý kiến: Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 

03/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Ba Bể, 

 3. Thời gian công khai: Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 31/12/2022. 

4. Tổ chức thực hiện. 

4.1. Văn phòng HĐND & UBND huyện: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường đăng tải, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba 

Bể trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Ba Bể (phòng Tài nguyên và 

Môi trường chủ động có phiếu đề xuất với Văn phòng HĐND&UBND huyện 

theo quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện) 

4.2. UBND các xã, thị trấn: Thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân, các 

cơ quan, đơn vị, các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn về nội dung công bố, công 
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khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể; niêm yết Quyết định 

số 972/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể của UBND tỉnh Bắc Kạn tại trụ sở 

UBND xã, thị trấn. 

 UBND huyện Ba Bể trân trọng thông báo công khai bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Ba Bể. 

(Có Quyết định của UBND tỉnh về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Ba Bể kèm theo) 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh Bắc Kạn; 

- Sở Tài nguyên và MT tỉnh;                 (B/c) 

- TT Huyện ủy, TTHĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: Thượng Giáo, Mỹ 

Phương, Quảng Khê, Yến Dương, Đồng Phúc, 

Hà Hiệu, Hoàng Trĩ, thị trấn Chợ Rã; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trung Ngọc Mẫn 
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