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V/v Công khai bản đồ Kế hoạch sử
dụng đất hàng năm cấp huyện trên
Cổng thông tin điện tử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

12 tháng ….
11 năm 2021
Sóc Trăng, ngày…..

Kính gửi: Các Sở, ban ngành tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Công bố công khai
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Căn cứ Điều 49 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất; nội dung quy định về thẩm định, phê duyệt, công bố công
khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Công khai minh bạch thông tin là một trong những nội dung quan trọng cần
phải thực hiện trong công tác cải cách hành chính, nhằm mục tiêu phục vụ tốt
nhất cho tổ chức, người dân trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin.
Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công khai thông tin về quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng phải thực hiện cũng như được sự quan
tâm hàng đầu, đặc biệt là Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, do
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là căn cứ để giao đất, cho thuê đất và
chuyển mục đích sử dụng đất.
Vì vậy, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều Công khai Bản đồ
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và các nội dung khác về tài
nguyên và môi trường lên Cổng công khai thông tin tài nguyên và môi trường,
địa chỉ trang truy cập công khai là http://thongtintnmt.soctrang.gov.vn/stportal.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi các Sở, ban ngành tỉnh Sóc Trăng
để biết. Trong quá trình sử dụng, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị
liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin để được hướng dẫn, số điện thoại
02993590869./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCNTT (để biết);
- Lưu VPS, CCQLĐĐ.
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