
UBND HUYỆN BẮC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 759/TCKH Bắc Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

Về việc xin ý kiến tham gia đối với Dự thảo 

Đề cương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Bắc Yên 

 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 2836/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 -2025 cấp tỉnh; lập quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Căn cứ Hướng dẫn số 48/HD-STNMT ngày 02/3/2018 của Sở Tài nguyên –  M ôi 

trường về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch  sử dụng đất 

hằng năm cấp huyện; 

Xét Tờ trình số 342/TTr-TNMT ngày 15/9/2020 của phòng Tài nguyên – Môi 

trường về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Yên, 

Để có cơ sở thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Yên; phòng Tài chính – Kế hoạch kính đề 

nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 

Dự thảo Đề cương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Yên (gửi kèm). 

Ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi về phòng Tài chính –  Kế hoạch tổng 

hợp chậm nhất ngày 25/9/2020. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT. 

 Q. TRƯỞNG PHÒNG 

 
  

 

  

  

 
Nhâm Quyết Thắng 
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