
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

          

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Đoan Hùng, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai  

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020  

huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 

 

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

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NP- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

Căn cứ quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 3); 

UBND huyện Đoan Hùng thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 (lần thứ 3) huyện Đoan Hùng, gồm các nội dung sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 

- Diện tích đất nông nghiệp là 25.503,30 ha, giảm so với Kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt là 0,16 ha, cụ thể: 

+ Diện tích đất trồng lúa là 4.068,61 ha, giảm so với Kế hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt là 0,08 ha (trong đó: đất chuyên trồng lúa nước là 2.881,69 ha, 

giảm so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,08 ha); 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm là 7.124,18 ha, giảm so với Kế hoạch sử 

dụng đất đã được phê duyệt là 0,06 ha; 

+ Diện tích đất rừng sản xuất là 12.011,66 ha, giảm so với Kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt là 0,02 ha; 

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 4.689,21 ha, tăng so với Kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt là 0,16 ha, cụ thể: 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 

1.662,29 ha, tăng so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,16 ha. 

+ Đất thương mại, dịch vụ là 21,87 ha, tăng so với Kế hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt là 0,11 ha. 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 18,6 ha, giảm so với Kế hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt là 0,11 ha. 

Chỉ tiêu các loại đất khác giữ nguyên theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Đoan Hùng đã được UBND tỉnh phê duyệt. 



2. Hồ sơ công bố công khai 

2.1. Hồ sơ công bố công khai tại UBND huyện gồm 

- Quyết định số 3346/QĐ- UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng (lần 3). 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng. 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng 

- Danh mục các công trình dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020. 

2.2. Hồ sơ công bố công khai tại các xã, thị trấn gồm 

- Diện tích các loại đất điều chỉnh, bổ sung phân bổ trong năm kế hoạch của 

các xã, thị trấn. 

- Danh mục các công trình dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020. 

3. Địa điểm công khai 

3.1. Cấp huyện 

Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan 

Hùng nêu tại Điểm 2.1 Mục 2 Thông báo này được công khai tại Trụ sở làm việc 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đoan Hùng.  

Địa chỉ: Khu hành chính Tân Tiến, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng. 

3.2. Cấp xã 

Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nêu tại Điểm 2.2, 

Mục 2 Thông báo này được công khai tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện. 

4. Thời gian công khai 

Từ ngày ban hành Thông báo này đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

5. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

5.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Thực hiện công khai hồ sơ điều chỉnh, bổ sung  Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 huyện Đoan Hùng nêu tại Điểm 2.1, Mục 2 và Điểm 3.1, Mục 3 Thông báo này. 

- Cung cấp tài liệu, số liệu liên quan bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 huyện Đoan Hùng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. Quản lý 

hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Đoan Hùng theo quy định. 

- Cung cấp các tài liệu, số liệu, số liệu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn thực hiện việc công khai tại xã, thị trấn. 

Đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn thực hiện việc công khai điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 

- Giúp UBND huyện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện bổ sung, 

điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng. 

5.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 



- Công bố công khai hồ sơ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của xã, 

thị trấn nêu tại điểm 2.2 Mục 2 và điểm 3.2 Mục 3 Thông báo này. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan , đơn vị và nhân dân thuộc 

địa bàn quản lý về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã, thị trấn ghi trong điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật đối 

với các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

5.3. Đài Truyền thanh – truyền hình huyện 

Xây dựng chương trình thông tin nội dung Thông báo này trên phương tiện 

truyền thanh của huyện để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để thực hiện. 

5.4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng. 

Trên đây là thông báo của UBND huyện Đoan Hùng về việc công bố công khai 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đoan Hùng (lần 3) để các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch được duyệt./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Đài TT -TH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Quý Cường 
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