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THÔNG BÁO 

Về việc công khai thông tin về Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh 

 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/11/2014 của Chính phủ 

về việc hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ Công văn số 2128/UBND-NL2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc triển khai lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2021 - 

2030) cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Văn bản số 3197/STNMT-ĐĐ21 ngày 23/09/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện; 

UBND thị xã Hồng Lĩnh công khai thông tin về Quy hoạch hoạch sử 

dụng đất năm 2030 trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân thị xã 

Hồng Lĩnh. Hồ sơ công khai gồm: 

 + Báo cáo tóm tắt nội dung phương án Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 

của thị xã Hồng Lĩnh. 

 + Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh. 

+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh. 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo công khai thông tin về Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan được biết và đóng góp ý kiến về phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 của thị xã Hồng Lĩnh. Nội dung đóng góp ý kiến thể hiện bằng văn bản và 

gửi đến UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

14/12/2020.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- UBND các phường, xã: 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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