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CQNG HOA xA HQI CIIIJ NGHIA VLT NAM

S& 107/ 1'B-UBND

Tp. Tuyên Quang, ngày 11 tháng 06 nám 2021

Dc 1p — T do — Hnh phñc

THÔNG BAO
V vic cong b cong khai phirongán Quy hoch sfr ding dt giai don
2021-2030 thanh pho Tuyen Quang, tinh Tuyen Quang
Can cz LutD& dai nám 2013, Luát sza dli, hI sung mt sl diu cüa 37
lut có lien quan den quy hogch;
Cán cz Nghj djnh so' 43/2014/ND-GP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cña
GhInh phz quy dinh chi tilt thi hành môt so diu cüa Luát Dat dai, Nghj dfnh sO
148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cña ChInh phü tha ã'ôi, ho sung m5t so Nghj
djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luát Dat dai;
Can ci Thông tit sI 29/2014/77- BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cña
Bô Tài nguyen và MOi trith'ng quy djnh chi tilt vic l2p, diu chinh quy hogch, ice
hogch sü dyng dát, Thông tit sl 01/2021/T[T-BTNMT ngày 12/4/202 1 cza B5 Tài
nguyen và Môi trwàng quy djnh k9 thuat viçc 42p, diu chinh quy hogch, icE hogch
th dyng dlt;
Thirc hin Quy& djnh s 252/QD-UBND ngày 20/05/202 1 cña UBND tinh
Tuyên Quang v vic phê duyt quy hoch sir dmg dat giai do?n 2021 - 2030
thành ph Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang. (Jy ban than dan thành phô Tuyên
Quang thông báo cong khai toàn b phixcmg an Quy hoch s1r dicing dt giai don
2021-2030 thành phô Tuyên Quang ti trij sâ lam vic cüa UBND thành ph& trii
sâ lam vic cüa cac xã, phu&ng và trên cong thông tin din tir cüa UBND thành
phô Tuyên Quang (d/a chi: http.//www. thanhphot uyenquang. gov. vn).
1. H si cong khai gm có:
- Quyt djnh si 252/QD-UBND ngày 20/05/202 1 cüa UBND tinh Tuyên
Quang v vic phê duyt quy hoch sü diing dt giai don 2021 - 2030 thãnh pM
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang;
- Báo cáo thuy& minh tng hçip 1p quy hoch si:r diing dAt giai do?n 2021 - 2030
thành phô Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang;
- Bàn d quy hoach sir ding dAt giai do?n 2021 - 2030 thành pM Tuyên
Quang, tinh Tuyên Quang;
2. T chirc thuc hiên
2.1. Trung tam V5n hóa, Truyn thông và th thao thành phé
- Ph6i hop vOi Phèng Tài nguyen và Môi tnr?ng thành pM: Ding tin cong
bô cOng khai phucing an quy hoch si'r ding dAt giai don 2021 - 2030 thânh pM
Tuyên Quang trên cong thông tin din tir cüa thành ph&

- Thông báo trên Dài phát thanh d nhân dan di.rçic bi& vic cong b Cong
khai quy hoch sà ding dt giai don 2021 - 2030 thành ph Tuyên Quang.
2.2. Vn phông HDND - UBND thãnh ph phi hcip vài phông Tài nguyen
và Môi tru&ng thành ph& Niêm yt cong khai phuorng an quy hoch sir dicing dat
giai don 2021 - 2030 thãnh ph Tuyên Quang tti b phn tiêp nhn và trà kêt
qua cüa Uy ban than dan thành phô.
2.3. Uy ban nhân dan các x, phuing
- Niêm y& cong khai phucing an Quy hoch sr dung dt giai don 2021 - 2030
thành ph Tuyên Quang ti tr1 so UBND xã, phi.rng; khai thác ni dung cong
khai Quy hoach sü diing dat giai don 2021 - 2030 thành phô Tuyên Quang trên
c6ng thông tin din tCr cüa UBNT) thành phô Tuyên Quang (dja chi:
ht4.//www. thanhphotuyenq uang.gov. vn).
- Lien h Ban quãn 1 dir an 1p Quy hoch sir diing d.t thành ph Tuyên
Quang giai don 2021 - 2030 (qua Phông Tài nguyen và Môi truông thành phô)
nhn tài 1iu cOng khai ni dung Quy hoch sir dicing dat giai don 2021 - 2030 thành
ph Tuyên Quang.
- T chüc và quãn 1 vic thirc hin quy hoach sir ding dt cüa các t chüc,
h gia dinh và cá nhãn theo ding quy dinh cüa pháp luat dc bit di vOi nhttng
khu vrc Co quy hoach chuyên mic dIch nàm trong Quy hoach sr dung dt giai
don 2021 - 2030 thành phô Tuyên Quang.
2.4. Ban quãn 1 dir an 1p Quy hoch sO ding dt thành ph Tuyên Quang
giai don 2021 - 2030 phôi hcip vOi Cong ty Co phãn Dâu t.r và Tu v.n Phiwng
B.c có trách nhim cung cap tài 1iu dê Uy ban nhãn dan các xà, phuOng t chüc
cong b cong khai theo quy djnh.
2.5. Phông Tài nguyen và Môi truOng thành ph& HuOng dn UBND các
xä, phuOng cong b cong khai Quy hoach sO ding dt giai do?n 2021 - 2030
thành phô Tuyên Quang tai trii sO UBND các xä, phuOng.
2.6. Các t chOc, Ca nhân trên dja bàn thành ph can cO theo ni dung Quy
hoch sO ding dat giai do?n 2021 - 2030 thãnh ph6 Tuyên Quang dã duçic Uy ban
nhân dan tinh phê duyt có trách nhim t chOc thirc hin.
Uy ban nhan dan thành phé Tuyên Quang trân trong Cong b cOng khai,
thông báo dn toàn b to chOc, cá nhãn trên dja bàn thành pht dixçic bit./. 4'.-
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TM. UY BAN NHAN DAN

Noi nhân:
- UBND tinh
- Sà Tài nguyen và Môi trtrng
('Bdo cáo);
- Ththng trijc Thành üy
- Thmg trijc HDND thãnh phó
- Chü tjch, các PCI IJBND thành phO;
- Các phOng, ban, &m vj cüa thành phO;
- UBND các xä, phuOn;
- Cong TTDT thành pho;
- CVP HDND và UBND thành pho;
- Chuyên vien TNMT;
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