
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LONG PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08 /TB-UBND Long Phú, ngày 28 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Long Phú 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú thông báo như sau: 

1. Niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện tại trụ sở 

Phòng Tài nguyên và Môi trường và tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện, đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Long 

Phú tại địa chỉ: https://longphu.soctrang.gov.vn, vào mục: CHIẾN LƯỢC, QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH. 

2. Thời điểm và thời hạn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện: 

- Thời điểm công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng có hiệu lực. 

- Thời hạn công bố công khai được thực hiện suốt kỳ Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022. 

3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công bố công khai: 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện triển khai, niêm yết 

công khai Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại trụ sở làm việc; 

cung cấp tài liệu, hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện để các cơ 

quan, đơn vị công bố công khai theo quy định; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình 

hình triển khai thực hiện công bố công khai về Ủy ban nhân dân huyện. 

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Quyết định số 770/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và bản đồ Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

- Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai 

https://longphu.soctrang.gov.vn/
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Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn. 

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như khoản 3 (để thực hiện); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- Lưu: VT, PTNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                             

                                                                                          Huỳnh Quốc Lâm 
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