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THÔNG BAO
Vê vic 1y kin to chü'c, cá nhân, cong dng dan dr v
quy hoch sfr dung dt thôi kr 202 1-2030 huyn ba Lir
Can ci Diu 43 Lut Dct dcii nám 2013, Diu 6 Luát s&a dói, bó sung
môt s diu cza 37 1u4t có lien quan dn quy hoach nám 2018,
Can th Diu 8 Nghj djnh s 43/2014/ND-GP ngày 15/05/2014 cia C7iInh
phü quy djnh chi tiet thi hành m5t s diu cüa Lut Dct dai, khoán 4 iêu 1
Nghj dinh so 148/2020/ND-C'P ngày 18/12/2020 cüa hInh P/ia tha dOi, bô
sung m3t s quy djnh chi tkt thu hành Lu4t Ddt dai;
Can ci khoán 6 Diu 37 Thông tu' 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021
cua Bô Tài nguyen và Môi trzt&ng Quy dinh /c9 thuát vic lap, diéu chinh quy
hoach, kA hoach sz dyng dat;
Can c& van ban so Van bàn sd 209/UBND-VP3 cüa UBND tin/i Nm/i BInh
ngày 2 6/5/2020 v vi'c 4p quy hogch, kl hoach sz" dung dat giai doan 2021-2030 trén
dia bàn tinh,
Thirc hin Van ban s 1 502/STNMT-QLDF) ngày 26/06/2020 cüa Sâ Tài
nguyen và Môi trumg tinh Ninh Bmnh v vic trin khai 1p quy hoach, k hoch
si:r d11ng dt thyi k' 2021-2030 trên dja bàn các huyn, thành ph&
Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu thông báo v vic lAy kin to chüc, cá
nhân và cong dng dan cu ni dung du thâo quy hoach sü diing dat th?i kS'
2021-2030 huyn Hoa Lu d tip thu, hoàn thin h su quy hoach theo quy djnh.
1. HO so' lAy kin góm:
Báo cáo torn tAt quy hoach sCr dmg dAt.
Các chi tiêu sü ding dAt; danh mic d%r an cong trInh; da diem, din tich
khu vijc d1r kin thu hi dAt, chuyn miic dIch si~ diing dAt;
Dr thão Ban d Quy hoch si:r ding dAt dn näm 2030 huyn Hoa Lu.
2. HInh thtrc lAy kin dóng gop
Van phOng UBND huyn chju trách nhim dang tái Thông báo nay Va ho
sor lAy kin trên cng thông tin din tCr cUa huyn; dng th&i phM hçrp vth Van
phOng UBND tinh cong khai thông tin v ni dung quy hoach sü ding dat den
2030 huyn Hoa Lu trên trang thông tin din tCr cüa UBND tinh.
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- Dài phát thanh huyn Hoa Lu có trách nhim thông báo trên phi.rang tin
truyn thanh cüa huyn d cac t chiirc, cá nhân, cong dng dan cu duqc biêt và
tharn gia vào nôi dung du tháo quy hoch sir diing dt thii k9 202 1-2030 huyn
Hoa Lu.
- Uy ban nhân dan các xà, thj trAn có trách nhim thông báo trên phuong
tin truyn thanh cüa dja phuong va cong khai ni dung h so 1y 9 kiên ye Quy
hoach su dung dt dn näm 2030 huyën Hoa Lu (tgi try sà UBND cüa các xd,
t/ij Iran,) dé nhãn dan duçrc bit và dóng gop 9 kin tham gia theo ni dung trên;
cap nhât các 9 kiên gop 9 cüa nhân dan gui v UBND huyn ('thông qua phông
Thi nguyen và Mói tru'àng) d tng hop, tip thu giãi trInh hoàn thin quy ho?ch
sir di1ng dAt theo quy djnh.
3. HInh thtrc dOng gop 9 kin
Moi thông tin dóng gop xin gui v dja chi email:
buidinhthanh.tnmt(gmai1.com hoac giri van bàn tnrc tiêp tâi phOng Tài
nguyen và Môi tnthng huyn Hoa Lu tai dja chi: IT Thién Ton, huyn Hoa
Lu, tinh Ninh BInh.
4. ThOi hn dóng gop 9 kin: 30 ngày k tr ngày thông tin duçyc dang tãi.
Trên day là Thông báo v vic lAy 9 kin to chüc, cá nhân và cong dng
dan ci.r ni dung dr thão quy hoach sü diing dAt thi kS' 202 1-2030 huyn Hoa
Lu, tinh Ninh BInh; rAt mong nhn duçic dóng gop 9 kin cüa nhân dan vOi ni
dung nêu trên./. 'U'
Noi nl,ân:
- UBND tinh:
- Van phóng UBND tinh;
- Sâ Tài nguyen và Môi tnr?mg
(Báo cáo)
- Thung truc Huyn üy;
- Thithng trirc HDND huyn;
- Chü tich, các PCT UBND huyn;
- Van phông HDND và UBND huyn;
- Phông Tài nguyen va Môi tnräng huyn;
- UBND các xã, thi trãn;
- Dài Phát thanh huyn;
- Ltru: VT. TN MT.
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