
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

 
Số:          /UBND-TN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Nậm Pồ, ngày       tháng      năm 2020 
             

V/v công bố công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 

của huyện Nậm Pồ. 

  Kính gửi:  

 - UBND 15 xã; 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ  Điều 48 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên, về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên. 

Để đảm bảo thực hiện việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả theo quy 

hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; UBND huyện yêu cầu UBND 15 xã trên địa 

bàn huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nậm Pồ, với các nội dung sau: 

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại 15 xã. 

Yêu cầu UBND 15 xã thực hiện: 

- Tổ chức công bố công khai các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Nậm Pồ tại Quyết định số 

480/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 tại Trụ sở UBND xã, việc công khai được thực 

hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 2020 phải gắn với 

mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; Có 

giải pháp cụ thể huy động các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của xã. 

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất theo đúng chỉ tiêu phân khai trong Kế hoạch sử dụng đất 2020, đảm 

bảo đúng mục đích sử dụng đất đã được duyệt. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng 

đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu 

tư của các dự án và đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của 

pháp luật. 

- Việc sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tối đa 

việc gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo quý, năm 

của xã về UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Điện Biên. 
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2. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại huyện. 

Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại Phòng làm việc của 

đơn vị, việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất. Phối 

hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện công bố công khai Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện.   

- Hướng dẫn UBND 15 xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng 

đất 2020 đã được duyệt. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng 

đất 2020 đã được duyệt. 

- Tham mưu UBND huyện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Kế hoạch sử dụng đất. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo 

quý, năm. 

Yêu cầu UBND các xã và phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc, triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận :                                                                                         
- Như trên;  

- TT Huyện ủy (B/C);    

- LĐ UBND Huyện; 

- TT. Đảng ủy 15 xã thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;                     

- Lưu: VT.   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Luyện 
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