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

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

  

Số:       /TB-UBND 

 

Thành phố Hà Tĩnh, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

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

đoạn 2021-2030 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; 

- Căn cứ Công văn số 2128/UBND-NL2 ngày 06 tháng 04 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất giai đoạn (2021-2030) cấp tỉnh, cấp huyện. 

Để hoàn thiện phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo: 

1. Công khai nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030 thành phố Hà Tĩnh đến các đơn vị, tổ chức, UBND các phường, xã và các cá 

nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố đóng góp ý kiến cho phương án quy 

hoạch sử dụng đất. 

2. Giao UBND các phường, xã công khai phương án quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh tại trụ sở UBND các phường, xã; 

Đăng tin trên Trang thông tin điện tử và thông báo đến các tổ chức, cá nhân sử 

dụng đất trên địa bàn để đóng góp ý kiến vào phương án quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh. Nội dung góp ý thể hiện bằng văn bản 
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gửi Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố). Thời gian công khai, lấy ý kiến đến hết ngày 08/7/2021. 

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc (Đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch) cung cấp hồ sơ để Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức niêm yết công 

khai lấy ý kiến nhân dân dân theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố 

- Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 

- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Đức 
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