
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v Công bố công khai Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Vĩnh  Yên, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

  Kính gửi:  

    - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

    - Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

    - Trung tâm Văn hóa – Thông tin &Thể thao thành phố; 

    - UBND các xã, phường. 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021của 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 3060/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thông tin &Thể 

thao thành phố, UBND các xã, phường thực hiện việc công bố công khai Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên, cụ thể: 

1. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện niêm yết công khai 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên tại Trung tâm 

hành chính công của UBND thành phố. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin &Thể thao thành phố thực hiện đăng tin 

công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh 

Yên trên cổng thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên tại địa chỉ 

http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn . 

3. Giao UBND các xã, phường niêm yết công khai Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên tại trụ sở UBND các xã, phường.  

4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp hồ sơ công bố công khai 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên cho các đơn vị 

để thực hiện, hồ sơ gồm có: 

http://vinhyen.vinhphuc.gov.vn/


- Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

thành phố Vĩnh Yên. 

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên. 

5. Thời gian công bố công khai: Trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thông tin &Thể 

thao thành phố, UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT; 

- TT Thành ủy – HĐND thành phố (b/c); 

- CPCT,CPVP; 

- Như Kính gửi (t/h); 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Đào Văn Quyết 
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