
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 63 /TB-UBND    Bắc Bình, ngày 24 tháng   02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,  

tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của 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 199/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 của huyện Bắc Bình; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi Trường tại Tờ trình số 121 /TTr-

TNMT ngày 10/02/2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình như sau: 

1. Hồ sơ công bố, công khai: 

+ Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 của huyện Bắc Bình; 

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp; 

+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bắc Bình. 

2. Tổ chức thực hiện: 

2.1. Văn phòng HĐND & UBND huyện: 

- Chịu trách nhiệm đưa hồ sơ công khai lên Trang Thông tin điện tử của 

UBND huyện; 

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện trong thời gian thực hiện Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện.  

 

 



2.2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: 

Đăng tin việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình trên phương tiện truyền thông do đơn 

vị quản lý. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu để Văn phòng HĐND & UBND huyện công bố 

công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 

huyện.  

- Kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ liên quan trong quá trình lập kế hoạch 

sử dụng đất theo quy định. 

2.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tổ chức công bố, công khai nội dung Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình có liên quan đến các xã, thị trấn 

tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và thông báo trên đài truyền thanh cấp 

xã. 

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn. Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai thực hiện, 

kịp thời báo cáo UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi 

theo quy định. 

2.5. Đối với các công trình, dự án: 

Chủ đầu tư các công trình, dự án cần tập trung nguồn lực, cân đối xác định 

các nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án nhằm đảm bảo tính  khả thi của 

quy hoạch, kế hoạch dử dụng đất. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình trân trọng công bố, công khai  Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình đã 

được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, thông báo để các tổ chức, cá nhân được 

biết./.                                                                                                                              

 

 Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực (HU, HĐND) huyện;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của  

huyện;  

- Đài TT TH huyện, Trang TTĐT huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, SX   (         b)  

                           KT. CHỦ TỊCH  

                           PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

                           Huỳnh Duy Khôi  
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