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    Hòa Hiệp Trung, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất  

năm 2022 của thị xã Đông Hòa  
 

Thực hiện Thông báo số 649/TB-UBND ngày 18/5/2022 của UBND thị 
xã Đông Hòa về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị 
xã Đông Hòa. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung thông báo thực hiện niêm yết công khai 
toàn bộ nội dung Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đông Hòa, cụ 
thể như sau: 

1. Hồ sơ công khai gồm: 

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

2. Hình thức công khai: 

Nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đông Hòa tại trụ sở 

UBND phường Hòa Hiệp Trung. 

3. Thời gian công bố công khai: 

Trong suốt kỳ Kế hoạch sử dụng đất. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung thông báo công bố công khai nội dung 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Đông Hòa để các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và người dân trên địa bàn phường biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh phường; 
- Trưởng 08 khu phố; 
- Lưu: VT, ĐC-XD (Duyên). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
  Nguyễn Thanh Pháp 

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-23T10:46:14+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Pháp<nguyenthanhphap@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-23T10:46:21+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Pháp<nguyenthanhphap@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-23T10:53:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung<ubndhoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-23T10:53:26+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung<ubndhoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-05-23T10:53:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Trung<ubndhoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




