
  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KHÁNH VĨNH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v công bố Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh 

    Kính gửi: 
         - Văn phòng HĐND&UBND huyện;
         - Phòng Tài nguyên và Môi trường;
         - Phòng Văn hóa - Thông tin;
         - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Căn cứ Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh 
Vĩnh. 

Nhằm triển khai thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 
2018 huyện Khánh Vĩnh theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai năm 2013. UBND 
huyện Khánh Vĩnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên 
và Môi trường niêm yết công khai Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
UBND huyện và trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện niêm yết công khai Quyết 

định số 4079/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê 
duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện và trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi 
trường.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền phải đảm bảo phù hợp với Kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm đã được phê duyệt.

- Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về kết quả 
thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/11 hàng năm để sở Tài nguyên và 
Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 
2013.

    Số: 585/UBND-KT             Khánh Vĩnh, ngày 15 tháng 3  năm 2018



3. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin:
Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện đăng tải Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh lên Cổng Thông tin điện tử huyện để 
công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh theo đúng 
quy định.

4. Giao UBND các xã, thị trấn:
- Công bố công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn Quyết định số 

4079/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh và Danh mục công trình 
dự kiến thực hiện trong năm 2018 huyện Khánh Vĩnh.

- Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị kịp thời ngăn chặn không để xảy ra 
tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp 
luật, không tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố.

Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện nội dung Công văn này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, TNMT.        
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