
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /TB-UBND 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng     năm 2021 

THÔNG BÁO 

NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập Kế hoạch sử dụng đất  

năm 2022 thành phố Hà Tĩnh” 

 

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch; 

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

- Thực hiện Công văn số 3901/STNMT-ĐĐ2 ngày 04/10/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 cấp huyện; Kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. 

UBND thành phố công khai lấy ý kiến về toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 thành phố Hà Tĩnh. 

Hồ sơ công khai lấy ý kiến gồm có: 

- Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hà Tĩnh; 

- Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2022; 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hà Tĩnh. 

Thời gian công khai là 30 ngày (kể từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 

29/01/2022) trong thời gian nói trên mọi cá nhân, tổ chức, mặt trận và các đoàn 

thể ở địa phương, Thường trực HĐND và UBND các phường, xã trên địa bàn 

thành phố có ý kiến xin liên hệ với UBND thành phố (nội dung đóng góp bằng 

văn bản gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp gửi Đơn vị tư vấn 

chỉnh sửa trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. 

Qua thời gian trên, mọi ý kiến đóng góp sẽ không được ghi nhận./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy 

- Thường trục HĐND thành phố           (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố 

- Các phòng: QLĐT; TNMT; TCKH thành phố; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Lê Quang Đức 
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