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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI BINH

CONG HOA xA HØI CHU NGHIA VIT NAM
Doe Ip - Tir do - Hnh phüc

S24'gq/UBND-TNMT

Thai BInh, ngày 13 thangil nám 2021

V/v tham gia kién v Quy hoch si:r
dung dt thôi kr 202 1-2030 thành
phô Thai BInh

KInh gi'ri:
- Cac phông, ban, dcm vj Co lien quan;
- Uy ban nhãn dan các x, phuxng.
Thuc hien Lust ]EMt dai näm 2013; Nghj djnh S6 148/2020/ND-CP ngày
18/12/2920 cüa Chinh phü ye si'ra dôi, bô sung mt ng d!nh quy djnh chi tiêt thi hành
Lust Dat ctai; Cong van so 4300IUBND-KTTNMT ngày 03 tháng 9 näm 2020 ca
UBND tinh ye vic 1p quy hoich si'r dyng dat giai don 2021-2030 cap huyn; UBND
thành phô Thai BInh dã chi do phông Tài nguyen và Môi truäng thành phô chu trI
phôi hçip vOi các phông, ban, don vj lien quan tham mi.ru 1p Quy hoach sü dyng dat
thM k' 202 1-2030 thãnh phô Thai Binh, den nay dã hoàn thãnh phuong an dir thão.
Dê hoàn thin ni dung Quy hoach sü diing dat trinh cap có thãm quyên phê duyt
theo quy djnh, UBND Thành phô chi do nhu sau:
1.Các phOng, ban, d:cin vj CO lien quan can cr chIrc nàng, nhim vi ci:ia nganh,
thani gia ki&i vào báo cáo Quy hotch si'r dyng dat th&i k)' 2021-2030 thành phô Thai
Bmnh và gui ye phông Tài nguyen va Môi trtring thành phô, thM gian truic ngày
17/12/2021.
2. Van phOng HDND và UBND Thành ph ph6i hqp vói phOng Tài nguyen va
Môi tnrông dua phuong an Quy hoch si'x dyng dat thM k' 2021-2030 thành phô Thai
BInh len cong thông tin din tcr cüa UBND Thãnh phô dê lay kiên cUa than dêLn.
3. UBND các xa, phu?ing ph61 hqp vâi don vj tu v.n t6 chi.'rc My kin than
dan ye Quy hoch sir dyng dat thM kS' 2021-2030 cüa Thành phô; tong hçp kiên
tham gia gop cüa nhan dan gui ye phông Tài nguyen và Môi tru?mg thành phô dê
tong hçip, tham muu UBND Thành phô theo quy djnh, th&i gian truâc ngày
17/12/2021.
Nhn Cong van nay, yêu cu các phOng, ban có lien quan, Uy ban than dan
các xa, phuing khan truong thirc hin./.f.'
No'i nhin:
-Nhirtrên;
- Die Chü tich, cac PCT UBND Thãnh ph&
- Luu: VP, TNMT.
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