
UY BAN NI-IAN DAN CQNG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO THAI NGUYEN Dc lap  - Ttr do  -  Hnh Phñc 

S: /TB-UBND Thai Nguyen, ngài' 7tháng  3  nãm 2021 

THÔNG BAO 
Vé vic két thñc cong khai vic lay kiên  V  Cong khai thông tin Quy hoch sü 

diing dat thôi k 2021-2030 thành phô Thai Nguyen 

Can ctr Luât Dat dai näm 2013 và Lut süa dôi, b sung mt s diu cUa 37 
1ut có lien quan dn quy hoch; 

Can cr Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit thi hânh môt s diu Lut Dt dai và Nghj djnh so 148/2020/ND-CP 
ngày 18/12/2020 cCta Chmnh phü sra d,i, b sung mt s Nghj djnh quy dinh chi 
tit thi hành Luât DAt dai 

Can cir Thông to s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài 
nguyen và Môi trithng quy djnh chi ti& vic lip, diu chinh quy ho?ch, k hoach 
strdngdât; 

Ngày 01/02/2021, UBND thành pho Thai Nguyen dã có Côñg van so 
376/UBND - TNMT ye vic lay ' kin ye Quy hoach sir  dung  dat thành phô Thai 
Nguyen thii ki 2021-2030 trén cong thông tin din t1r tinh Thai Nguyen và Cong 
van s 342/ UBNI) - TNMT v vic lAy kiên ye Quy hoach sü dung  dat thành phO 
Thai Nguyen thi k' 202 1-2030 trên cng thông tin din tr thành ph Thai Nguyen 
và tru s& UBND các phuèng, xâ. 

Trong thai gian lAy ' kiën cong khai  tai  UBND các phithng, xã; Trên Cong 
thông tin din tu thành ph và cüa tinh. Dn h& ngày 01/03/2021. UBND thành ph 
không nhân dirorc kin gop di vó'i h so Quy hoch sü dung dat thành pho Thai 
Nguyen thai k' 202 1-2030. 

Nho v.y. v co bàn danh  muc  các cong trmnh, dr an trong kS'  quy hoch trCn dja 
bàn thãnh phO dâ duqc nhân dan nhât trI. Day là can cr dê UBND thành pho hoân 
chinh ho so trinh UBND tinh 1'hái Nguyen phê duyt theo quy dinh. 

Vty. UBND thânh ph Thai Nguyen thông báo d nhân dan trên dja bàn thành 
ph dooc bik/..._— 
Noi nhmn: 
- So Tài nguyen vâ Môi trtthng; 
- Trung tarn thông tin tinh Thai Nguyen; 
- VP HDND và (JBND TP Thai Nguyen; 
- Phông Van hOa - Thông tin; 
- Phông Tãi nguyen va Môi trung; 
- UBND các phiräng. xâ; 
- Lu-u: VT. TNMT.Q./ 
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