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THÔNG BÁO 

Công khai Kế hoạch Giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồngdân cư  

quản lý trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2021  

 

 

Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn với giao 

đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông công khai Kế hoạch Giao rừng gắn 

với giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ công bố công khai 

1.1. Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2021. 

1.2.  Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông năm 2021. 

2. Địa điểm, thời gian công khai:  

2.1. Thời gian công khai: 30 ngày (Từ ngày     /12/2021 đến hết ngày 

    /01/2022). 

2.2. Địa điểm niêm yết công khai: Trụ sở UBND huyện Tu Mơ Rông và 

Trụ sở UBND xã Đăk Hà. 

2.3. Giao trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai: 

Văn phòng HĐND - UBND huyện:  Niêm yết công khai Kế hoạch Giao 

rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý trên địa bàn huyện Tu Mơ 

Rông năm 2021 tại trụ sở UBND huyện, đồng thời đăng tải lên trang thông tin 

điện tử của UBND huyện Tu Mơ Rông. 

Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà: Niêm yết công khai Kế hoạch Giao rừng 

gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư quản lý trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 

năm 2021tại trụ sở UBND xã. 
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 Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thông báo để các cơ quan, đơn vị và 

UBND xã Đăk Hà và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Đăk Hà biết  thực hiện 

theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (biết);  

- Văn Phòng HĐND-UBND huyện;                                           

- Thanh tra huyện; 

- UBND  xã Đăk Hà; 

- Lưu: VT, TH.                                                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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