
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-UBND         Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  

thành phố Cao Bằng 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thich một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

thành phố Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo công bố công khai quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng với nội dung cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ công bố công khai gồm có: 

1.1. Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng. 

1.2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

thành phố Cao Bằng. 

1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng. 

2. Hình thức, thời gian công khai: 

2.1. Hình thức công khai: Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành 
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phố Cao Bằng được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố, trụ sở UBND 

các phường, xã trên địa bàn và được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của thành 

phố Cao Bằng (Website: https://ubndtp.caobang.gov.vn). 

2.2. Thời gian công khai: Từ ngày thông báo đến hết kỳ quy hoạch. 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài liệu 

để Văn phòng HĐND và UBND thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của 

thành phố và niêm yết tại trụ sở của UBND thành phố theo quy định; cung cấp hồ 

sơ để UBND các phường, xã tiến hành công bố công khai theo quy định. Hướng 

dẫn, kiểm tra UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực 

hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng đã được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

3.2. UBND các phường, xã có trách nhiệm công bố công khai Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng tại trụ sở làm việc trong suốt thời gian 

thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

3.3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố có trách nhiệm phối hợp 

với Phòng Tài nguyên và Môi trường dành thời lượng để tuyên truyền, phổ biến 

việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng 

để nhân dân được biết. 

3.4. Các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố căn cứ Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt và các quy định có liên quan.  

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo công bố công khai Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng để các tổ chức, cá nhân được 

biết và thực hiện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã 

thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Cao Bằng;                           (để báo cáo) 

- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Cao Bằng; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

          

 

Nguyễn Quốc Trung                                                 
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