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Ye vlçc lay y kien ye quy hoch sir
ding dat
thô'i k5' 2021 - 2030 huyn Kim Son
A
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Can cü LuçIt Dá't dai ngày 29/11/2013;
Can cü' Nghj djnh so' 43/2014/ND-C'P ngày 15/5/2014 cüa C'hInh phz
quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diéu cta Lut Dat dai;
CànthNghj din/i so' 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa Chinhphz
sila dOi, bó sung m5t so Nghf djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can cii' Thông tu 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza Bó Tài
nguyen và MOi trw&ng quy d/nh chi tiét vic
diêu chinh quy hogch, Ice
hogch th dyng dát,
lap,

Can ci Luát sira do'i, ho' sung m5t sO' diu cña 37 Lu2t Co lien quan dê'n
Quy hogch,
Can ci Nghj quyê't sO' 751/2020/UBTVQHJ4 ngày 16/8/2020 cia Uy
ban thiràng vy QuOc h3i giái thIch mç3t sO diêu cza Lut quy hogch,
Thy'c hiçn Van bàn so' 1502/STNMT-QLDD ngày 2 0/6/2 020 cüa So Tài
nguyen và MOi trithng tinh Ninh BIn/i ye vic trién khai 1p quy hoach, ké
hogch si'r dyng dat thai k5' 2021 - 2030 trên dja bàn các huyn, than/i phô;
Can c& vào tiln dça l2p quy hoçich si dyng dá't th&i k) 2021 - 2030
huyn Kim Son.
Uy ban nhân dan huyn Kim San Thông báo 1.y kin Nhân dan, các
cor quan, ban, ngành doàn the và dôi tuclng sir diing dat ye quy hoich sr ding
dat thôi kS' 2021 - 2030 huyn Kim Son gôm các ni dung sau:
1.H so lay 2 kin gm:
Báo cáo torn tAt quy hoch si:r diing dAt th&i k' 2021 - 2030 huyn Kim Son.
Danh mçlc cong trInh dir n trong kS' quy hoch 2021 - 2030 huyn Kim Son.
Ban d quy hoach sü dung dAt thii kSi 2021 -2030 huyn Kim San.
2. Thôi gian lAy kin: Tr ngày 25/7/2021 dn ngày 25/8/2021.
3. Giao Ban quãn 1 dii an: Lp quy hoch thai k' 2021 - 2030 và k
hoach sir diing dat nãm 2021 huyn Kim Son cung cap tài 1iu dé Ban Biên
tp Trang thông tin din tfr huyn Kim Son däng tin lay kiên ye quy hoach
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sir diing dt thñ k)' 2021 - 2030 huyn Kim Son trên Trang thông tin din tir
cüa huyn và niêm yet ho so lay 5' kiên tai trii sâ UBND huyn; cung cap tài
ho so lay 5' kiên cho các xã, thj trân.
4. UBND các xä, thj trn có trách nhirn niêm yt h so 1y 5' kin tai
tri1 sâ UBND tti trii s IJBND các xâ, thj trân. Tong hçp báo cáo két qua
cong khai lay 5' kiên ye quy hoch str ding dat thai k5' 2021 - 2030 huyn
Kim Scm gi:ri ye UBND huyn (qua phông Tái nguyen và Môi trithng) xong
truàc ngày 26/8/2021.
Các 5' kin dóng gop gt'ri v Ban quãn 15' dir an: Lp quy hoach thai kS'
2021 - 2030 Va kê hoach sü ding dat näm 2021 huyn Kim Son (qua phông
Tài nguyen và Môi truèng) dé xem xét tong hçip báo cáo tiêp thu, giâi trInh 5'
kin cüa Nhân dan ye quy hoach sü diing dat thji k 2021 - 2030 huyn Kim
San báo cáo UBND huyn xong tri.râc ngày 30/8/202 1 .1. Jz-_No'i nhãn:,
- Si Nông nghip và PTNT tinh Ninh BInh;
- Kê hoach và dâu tu tinh Ninh BInh;
- Sâ Giao thông 4n tái tinh Ninh Binh;
- BQL các khu Cong nghip tinh Ninh Bmnh;
- BQLDA DTXD CT giao thông tinh Ninh BInh;
- BQLDA DTXD CT dan diing và CN tinh Ninh Bmnh;
- BQLDA DTXD CT Nong nghip và PTNT tinh Ninh Binh
- CT, các PCT TJBND huy4n;
- CPVP(1 1) HDND và UBND huyn;
- Ban Bién tp Trang thông tin din t& huyn;
- Phông Tài nguyen và Môi trtr&ng huyn;
- UBND các xa, thi trân;
- Li.ru: VT.
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