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THÔNG BÁO 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng 

 

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT 

ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng; 

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

về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng như sau: 

1. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 

- Nội dung công khai: Toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố Cao Bằng (Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng và các biểu kèm theo); 

- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Cao Bằng, 

đăng trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Cao Bằng tại địa chỉ: 

http://ubndtp.caobang.gov.vn và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của thành phố tại trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; 

- Thời gian công khai: Từ ngày ban hành thông báo đến hết năm 2022. 

2. Tổ chức thực hiện: 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền Thông thành phố đăng tin, thông báo việc 

công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Cao Bằng trên 

cổng thông tin điển tử và hệ thống truyền thanh thành phố; 

- UBND các xã, phường thông báo, công bố công khai Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của thành phố tại trụ sở của UBND xã, phường và trên hệ thống loa 

truyền thanh theo quy định và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 có hiệu quả; 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan căn cứ theo nội dung Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 của thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách 

http://ubndtp.caobang.gov.vn/
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nhiệm tổ chức, thực hiện. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo công bố công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố để các tổ chức, các nhân được biết và 

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

hiện nghiêm túc thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c);                     
- Sở TNMT Cao Bằng (b/c); 

- TT Thành ủy, HĐND Thành phố (b/c); 

- CT, các PCT UBND Thành phố (b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Đài TT-TH TP (Cổng thông tin điện tử); 

- Lưu: VT, TNMT (4b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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