
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHÚ MỸ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1031/UBND-VP          Phú Mỹ, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

 V/v triển khai Quyết định 

669/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về 

việc phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 của thị xã Phú Mỹ 

 

Kính gửi:    

- Các cơ quan, phòng ban thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 của thị xã Phú Mỹ. 

UBND thị xã chỉ đạo như sau: 

1. Giao các ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, UBND các xã, 

phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện Quyết 

định số 669/QĐ-UBND ngày 04/04/2022. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường thực hiện 

công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

của thị xã Phú Mỹ theo quy định. 

 Văn phòng thị xã thực hiện niêm yết công khai quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Phú Mỹ tại trụ sở UBND thị xã Phú 

Mỹ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Phú Mỹ) và đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của thị xã. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có 

liên quan, UBND các xã, phường quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất theo đúng Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/04/2022. 

  (Gửi kèm Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Thường trực Thị ủy -HĐND thị xã(b/c); 

- Ban KTXH HĐND thị xã; 

- CT, các PCT.UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TH. 

               CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

         

                                                                                             Nguyễn Văn Thắm 
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