
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 181/UBND-TNMT                             Cẩm Xuyên, ngày 22  tháng 01 năm 2021 
 

     

Kính gửi: 

                - Phòng Văn hóa - Thông tin 

       - Phòng Tài nguyên - Môi trường 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
   

 Ngày 19/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 261/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cẩm Xuyên; căn cứ 

Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 1. Phòng Văn hóa - Thông tin công bố công khai Quyết định số 261/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Cẩm Xuyên trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện 

và đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 2. Phòng Tài nguyên - Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 

theo đúng kế hoạch đã được duyệt; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất. 

 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn công bố công khai Quyết định số 261/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Cẩm Xuyên tại trụ sở làm việc. 

 Việc công bố công khai được thực hiện trong suốt thời gian triển khai kế 

hoạch sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc việc công bố, công khai và báo cáo UBND huyện để chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các 

nội dung trên./. 
  

Nơi nhận:      

- Như  trên;    

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối;  

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                       

                           Lê Ngọc Hà 

 

 Về việc công bố công khai Kế   

hoạch sử dụng đất năm 2021  
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