
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S:h /TB-UBND M5Y Tho, ngày ,/ tháng 11 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Ye vic 1y kiên k hoch sir diing dat näm 2023 thành phô M5 Tho 

Can cii' LuU Td chic C7i1nh quyn dja phu'oi'zg ngày 19 tháng 6 nàrn 

2015, Luát tha ddi, bd sung m5t s diu cja Lu42t To chj'c GhInhphi và Lut To 

chi'c chInh quyn djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can th vào Khoán 2 - Diu 42 và Diu 43 G'zu'o'ng 4 cia Lut Dá't dai 
nám 2013 ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can c&Lu2t Quy hogch sO' 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 nám 2017, 

Can c& Luit tha ddi, b sung m5t sO' diu cua 37 Lut CO lien quan dé'n 
quy hogch ngày 20 tháng 11 nàm 2018, 

(van cz Diu 8 Nghi djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 
cia ChInh phi quy djnh chi tjlt thi hành môt s diu cza Luát Dat dcii du'o'c tha 

di, b sung tgi Khoán 4 Diu I Nghjdinh sO' 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 
12 nám 2020 cña ChInh phñ v tha dói, b sung m5t s nghj djnh quy djnh chi 
tjlt thi hành Luát Dá't dcii. 

Thirc hin chi dto cüa Uy ban nhân dan tinh Tin Giang tti Cong van s 
321 5!LTBND-KT ngày 16 thang 6 nàm 2022 v vic chü tmng 1p k hoch siir 
dicing dt nàm 2023 ctp huyn. Uy ban nhân dan thành ph M5i Tho thirc hin 
cong khai 1y kin toàn b tài lieu K hoch sfr diing ctt nãm 2023 thành ph 
M5 Tho trén trang thông tin din tfr cüa thành pM M Tho có dja chi: 
http ://mytho.tiengiang. gov.vn. 

si cong khai !y kiên gôm có: 

+ Báo cáo torn tt K hotch sir d1ing dt nàrn 2023 thành phi M Tho; 

+ Bàn d K hoach sir diing dt näm 2023 thành pM M5 Tho. 

Thyi gian thirc hin cOng khai là 20 ngày (k tir ngày 16 tháng 11 näm 
2022 dn ht ngày 05 tháng 12 riäm 2022), trong thai gian nêu trén mçi cá nhân, 
t chirc trên dja bàn thành pM M5T Tho có kin dong gop di vói K hoach sir 
ding dat nàm 2023 thI gin 2  kiên gop cho Phông Tài nguyen và Môi tnrng 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO M THO 
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thành ph M Tho (ctja chi s 330 Ap Bc, Phumg 5, thành ph M Tho) d 
tng hçTp, chinh süa hoàn chinh k hoach  si.r diing dAt. 

Uy ban nhân dan thãnh ph M Tho thông báo dn các t chüc, cá than 
bit, có kin dóng gop.!. 

No'i nhân, 
- CT, cãc PCT.UBND thành ph; 
- Cãc PhOng, Ban, nganh thành phô; 
- UBND các phuing, xã; 
- Các th chc, cá nhãn; 
- LDVP, NCNN; 
- Liiu: VT.  /'- 

 

Nguyn Hun Dire 


	Page 1
	Page 2

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-18T08:05:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO ký số bản sao văn bản điện tử!




