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HUYỆN THUẬN NAM 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

    Thuận Nam, ngày      tháng 4 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Điều 64, 68 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam; Quyết định số 472/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam thông báo công bố, công khai Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

huyện Thuận Nam như sau: 

I. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN  

1. Nội dung 

- Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 của huyện Thuận Nam; Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020; 

- Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

2. Địa điểm 

- Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử huyện Thuận Nam. 

- Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã. 

- Công khai trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã. 

3. Thời gian niêm yết công khai 
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Niêm yết công khai được thực hiện liên tục trong suốt kỳ quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Cung cấp tài liệu Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận cho các đơn vị liên quan để cập nhật, 

quản lý sử dụng và thực hiện công khai theo quy định. 

- Niêm yết công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam và Thông báo này tại trụ sở 

UBND huyện, đơn vị để các tổ chức, cá nhân tham khảo khi có nhu cầu. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị được phân công tại 

Thông báo này và báo cáo về Ủy ban nhân huyện được biết. 

2. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện 

- Đăng tải toàn bộ tài liệu liên quan để công bố công khai Quyết định số 

455/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018; Quyết định số 472/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong suốt kỳ quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất trên Trang thông tin điện tử huyện Thuận Nam. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường niêm yết công khai Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam; Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam và thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân huyện để các tổ chức, cá nhân tham khảo khi có nhu cầu. 

3. Ủy ban nhân dân các xã 

- Công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyện Thuận Nam; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam trên hệ 

thống phát thanh của xã. 

- Niêm yết công khai tài liệu Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 huyện Thuận Nam; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân các xã trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để 

các tổ chức, cá nhân tham khảo khi có nhu cầu. 

- Phổ biến, thông tin sâu rộng trong Nhân dân; đồng thời, hướng dẫn 

người sử dụng đất thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được phê duyệt. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 
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Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc công khai Điều chỉnh Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

huyện Thuận Nam trên hệ thống phát thanh và bản tin của huyện. 

5. Trách nhiệm các đơn vị liên quan 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị 

có liên quan cập nhật Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019 nêu trên để thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định pháp 

luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo 

kế hoạch được duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và 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, sử dụng sai mục đích. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

chính trị - xã hội 

Tổ chức phổ biến, thông tin sâu rộng trong thành viên, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 huyện Thuận 

Nam; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện 

Thuận Nam. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao trách nhiệm, các phòng 

ban thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương triển khai, tổ 

chức thực hiện theo quy định ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Theo Mục II Thông báo;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Lưu: VT, PTNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Diệp Minh Xuân 
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