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V/v bàn giao sản phẩm Kế hoạch  

sử dụng đất năm 2023 cấp huyện  

sau khi được phê duyệt 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

               Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước, lưu trữ hồ sơ cung cấp cho cơ 

quan thanh tra và kiểm toán, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện bàn giao sản 

phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 sau khi được phê duyệt như sau: 

1. Về thành phần hồ sơ giao nộp: 

(i)- Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bìa ký tên đóng dấu đỏ của: Sở Tài 

nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện. 

(ii)- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (bản đóng dấu đỏ). 

(iii)- Tờ trình đề nghị phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường (bản 

đóng dấu đỏ). 

(iv)- Tờ trình đề nghị phê duyệt của UBND cấp huyện (bản đóng dấu đỏ).  

(v)- Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND cấp huyện. 

(vi)- Thông báo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(vii)- Tờ trình đề nghị thẩm định của UBND cấp huyện. 

(viii)- Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân. 

(ix)- Các văn bản công bố công khai sản phẩm sau khi được phê duyệt. 

(x)- Các biểu bảng kèm theo sản phẩm kế hoạch (có đóng dấu treo đỏ của 

UBND cấp huyện). 

(xi)- Các sơ đồ chồng ghép quy hoạch (có ký tên đóng dấu đỏ của UBND 

cấp huyện). 

(xii)- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (bản đóng dấu đỏ).  

(xiii)- Đĩa CD chép file số toàn bộ sản phẩm kế hoạch. 

*Ghi chú: Các hồ sơ từ (ii) đến (xi) được kẹp chung trong quyển báo cáo 

thuyết minh và có sắp xếp đúng theo thứ tự. 

2. Về số lượng và địa điểm tiếp nhận hồ sơ bàn giao: 

Mỗi 01 huyện thực hiện bàn giao với số lượng và địa điểm như sau: 

- 01 bộ bản giấy và 01 đĩa CD bàn giao nộp tại Chi cục Quản lý đất đai. 
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- 01 bộ bản giấy và 01 đĩa CD bàn giao nộp tại Phòng Thông tin - Lưu trữ 

trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. 

- 01 đĩa CD bàn giao nộp tại Phòng Xây dựng và Quản lý dữ liệu trực 

thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

3. Thời gian hoàn thành bàn giao sản phẩm: Trước ngày 25/3/2023. 

Đề nghị UBND cấp huyện quan tâm thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Thành; 

- Phòng TNMT các huyện, thị, thành; 

- Trung tâm Quan trắc KTTNMT; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Công ty Đại Nam; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thành 
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