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Mai Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  

và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

UBND huyện Thông báo như sau: Công bố công khai quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

tại trụ sở UBND huyện Mai Sơn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện 

Mai Sơn (Địa chỉ: http://maison.sonla.gov.vn).  

- Hồ sơ công bố công khai gồm có: 

+ Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn; 

+ Bảng biểu kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Mai Sơn; 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Mai Sơn; 

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mai Sơn; 

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn; 

+ Bản vẽ vị trí, ranh giới các danh mục công trình dự án thực hiện năm 2022; 
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- Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm tổ chức việc công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

UBND huyện trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

huyện được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực uyện ủy;                (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 

 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-06-22T17:03:52+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Vũ Tiến Đĩnh<dinhvt.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-06-22T17:28:24+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2022-06-22T17:28:29+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




