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THÔNG BÁO 
Công bố công khai  

Quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão thời kỳ 2021-2030  

 
 

Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; 

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Bình 

Định Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão thời kỳ 2021-2030. 

UBND huyện An Lão thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng 

đấ của huyện thời kỳ 2021-2030 gồm các nội dung sau: 

1. Hình thức:  

- Công bố công khai tại trụ sở UBND huyện An Lão; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định và cổng thông tin điện tử của huyện An Lão, địa chỉ: 

https://anlao.binhdinh.gov.vn. 

-  Công bố công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn với nội dung có liên 

quan. 

 2. Thời gian công bố công khai:  

Công bố công khai trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030. 

3. Tài liệu công bố công khai: 

-  Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Bình Định 

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão thời kỳ 2021-2030. 

-  Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão thời kỳ 

2021-2030 (kèm theo các biểu chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030); 

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện An Lão; 

-  Danh mục công trình, dự án sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn 

huyện An Lão. 

4. UBND huyện An Lão giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức 

thực hiện như sau: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn để tổ chức công bố công khai. 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tin công bố công khai nội dung Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện An Lão trên cổng thông tin điện tử 

https://anlao.binhdinh.gov.vn/


huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện. 

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai Quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 tại trụ sở UBND xã, thị trấn với nội dung có liên quan. 

Trên đây là nội dung công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 huyện An Lão; đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở TNMT tỉnh (b/c); 

- TTHU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Tùng Lâm 
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