
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 
 

Số:       /UBND-TNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hậu Lộc, ngày      tháng      năm 2021 

V/v Công khai quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Hậu Lộc  

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện Hậu Lộc; 

- Phòng Tài nguyên và môi trường; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Điểm c, khoản 2, điều 48 Luật đất đai năm 2013 quy định: “c) Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã”. 

Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Hậu Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 

3312/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, để có cơ sở triển khai công tác công bố công 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Hậu Lộc đúng theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, làm cơ sở cho 

việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

theo đúng quy định pháp luật, thực hiện đúng chỉ tiêu được phân bổ trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt; Tăng cường kiểm tra, 

giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; Đồng thời làm cơ sở huy động các nguồn lực để thực hiện 

đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

UBND huyện Hậu Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chức 

năng thực hiện các nội dung sau: 



1. Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức công bố công khai quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hậu 

Lộc tại trụ sở UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hậu Lộc tại trụ sở 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như trên;  

- Lưu. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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