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S6: /UBND-TNMT 
V/v LAy ' kin vQuy hoach 

sir diving dat thành phô Thai Nguyen 
thii k5' 202 1-2030 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tii' do - Hanh phüc 

Thai Nguyen, ngày 04 tháng ,2 nám 2021 

KInh gui: - Van phông HDND&UBND thành ph6; 
- Phàng Tài nguyen vá Môi trueing thành phô; 
- UBND các phu?xng, xä thuc thành phô. 

Can cur Lut Mt dai nãm 2013; 
Can cur Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng  5  näm 2014 cüa 

ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Dt dai; 
Can  dx  Thông ttr s6 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 cüa B Tài 

nguyen và Môi truông Quy djnh chi tit vic !p, diu chinh quy hoach, k hoch 

sCr diving d&t; 
Thirc hin chi dao  cüa UBND tinh ti Cong van so  3512/UBND-CNN 

ngày 10/9/2020 ye vic 1p quy hoch si:r ding dat cap huyn th?ii kS'  2021 — 

2030, k hotch sCr ding dat nãm 2021 cp huyn vã k hotch sCr diving Mt cp 

tinhth?yi k' 2021-2025. 
Can cü quy djnh pháp 1ut, UBND thành phô có kiên giao nhim vii thu sau: 
- Van phông HDND&UBND thành ph6 ph6i hçip vâi phông Tài nguyen 

và Môi tri.thng thành ph cong khai thông tin v ni dung cüa quy hoach si.r 

dung Mt thôi  kS'  2021-2030 thành ph6 Thai Nguyen trên trang thông tin din tur 

cüa UBND thânh phô Thai Nguyen. 
- UBND các phuông, xA t churc hi nghj, lay ' kin trrc tiep cüa nhân 

dan và niêm yt cong khai v ni dung cüa quy hoach sü ding dat thi k' 2021-
2030 thành ph Thai Nguyen ti tru  so  UBND các phi.r?mg, xA. 

(Co các tài liu n5i dung lay kién ye quy hogch th dyng dá't thai /c) 
202 1-2030 thành pIi Thai Nguyen kern theo,) 

Nhn dirge van ban nay, UBND thàth phô d nghj các don vi khân trirclng 

trin khai t chuc thrc hin./. 4-._--- 

Na!  nhln: 
- Nhu trén; 
- Luu: VT, 
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