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THÔNG BÁO
Công bố, công khai Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 

huyện An Biên, tính Kiên Giang

Căn cú Luật Đất đai năm 2013;
Căn cú Luật Quy hoạch ngáy 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cú Luật sủa đoi bo sung một so Điều của 37 Luật có liên quan đen quy 

hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cú Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 cùa Quốc hội 

ve tiep tục tăng cuông hiệu lục, hiệu quả thục hiện chính sách, pháp luật về quy 
hoạch và một so giải pháp tháo gõ khó khăn, vuông mac, đẩy nhanh tiến độ lập và 
nâng cao chất luọng quy hoạch thòi kỳ 2021-2030;

Căn cú Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phù quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cú Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phù sủa đoi, bo sung một so Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai;

Căn cú Thông tu số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên 
và Môi truòng quy định kỳ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sủ dụng 
đất;

Thục hiện Quyết định số 337/QĐ-UBND 13/02/2023 của UBND tinh Kiên 
Giang về việc phê duyệt Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 huyện An Biên, tinh Kiên 
Giang.

UBND huyện An Biên công bố, công khai Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 
huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang gồm các nội dung sau đây:

1. ĐỊa điểm công khai: Tại trụ sả UBND huyện An Biên (Khu phố 3, thị trấn 
Thú Ba, huyện An Biên, tinh Kiên Giang), Cổng thông tin điện tủ huyện 
/77/^.7X377/77'^77. h'e77g7<277g. gov. V77) và UBND các xã, thị tran trên địa bàn huyện.

2. Thòi gian công bố: Kể tù ngày ra Thông báo đến ngày phê duyệt Ke hoạch 
sủ dụng đất năm 2024 vá kỳ điều chinh bổ sung quy hoạch sủ dụng đất (nếu có).

3. Tài liệu công bố, công khai:
- Quyết định số số 337/QĐ-UBND 13/02/2023 cùa UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 huyện An Biên, tinh Kiên Giang.
- Báo thuyết minh tổng họp Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 huyện An Biên, 

tinh Kiên Giang.
- Bản đồ Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 huyện An Biên, tinh Kiên Giang.
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4. UBND huyện An Biên giao nhiệm vụ cho cho các cu quan, đon vi tổ 
chúc thục hiện nhu sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi truòng cung cap hồ so, tài liệu Ke hoạch sủ dụng 
đất năm 2023 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho Văn phòng HĐND-UBND đăng 
tái lên Cổng thông tin điện tủ huyện.

- Phòng Tài nguyên và Môi truòng công bố công khai bản đồ Kế hoạch sú 
dụng đất năm 2023 huyện An Biên, tinh Kiên Giang truóc trụ sỏ Phòng Tài nguyên 
và Môi truòng.

- UBND các xã, thị trấn công bo, công khai bản đồ Ke hoạch sủ dụng đất năm 
2023 huyện An Biên, tinh Kiên Giang tại trụ sỏ mình và có trách nhiệm kiểm tra, 
thục hiện theo Ke hoạch đã đuạc tinh phê duyệt, kịp thòi báo cáo khó khăn, vuông 
mắc về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi truòng huyện.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên phát thanh 
trên địa bàn huyện.

- Truông họp cần điều chỉnh hoậc phát sinh yêu cầu sủ dụng đất để thục hiện 
các dụ án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng vì lại ích quốc gia, lạl ích cộng đồng, 
dụ án dân sinh cấp bách mà không có trong Ke hoạch sủ dụng đất năm 2023 và phù 
họp vói Quy hoạch sủ dụng đất đen năm 2030 của huyện An Biên, các co quan, đon 
vị có nhu cầu đến liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi truòng huyện để đăng ký Ke 
hoạch sủ dụng dất năm tói, hồ so gồm:

+ Vãn bản đăng ký nhu cầu sủ dụng đất vào kế hoạch năm tói (nêu rõ tên công 
trình, dụ án, bản trích đo địa chính, địa điểm, diện tích thục hiện dụ án, các chỉ tiêu 
sủ dụng đất trong dụ án, cam kết về tiến độ và vốn đảm báo dụ án triển khai theo Ke 
hoạch);

+ Cung cấp các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến triển khai dụ án.
UBND huyện An Biên thông báo công bố, công khai Ke hoạch sủ dụng đất 

năm 2023 huyện An Biên, tinh Kiên Giang./. .
Moi wAp/t;
- SảTNMT tinh Kiên Giang (b/c);
- TTHU, TT HĐND huyện (b/c)
- CT, PCT UBND huyẹn;
- Phòng Tài nguyên và MT;
-TTVH-TT-TT huyện;
-CNVPĐKĐĐhuyẹn;
- UBND các xã, thị trấn;
-LĐVP,CV;
-Ltru:VT.
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