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THÔNG BÁO 

Về việc công bố Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh 

 
Ngày 13/6/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai 2013; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

xin công bố công khai toàn bộ tài liệu về hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà 

Tĩnh tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh (phòng Quy 

hoạch – Giao đất) số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Tại Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh 

(http://sotnmt.hatinh.gov.vn) và trên Website của tỉnh Hà Tĩnh 

(http://www.hatinh.gov.vn). Hồ sơ công bố công khai theo quy định tai khoản 2 

Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, gồm: 

1) Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối  (2016 - 2020) của tỉnh Hà Tĩnh; 

2) Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh 

tỷ lệ 1:100000; 

3) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Tĩnh tỷ 

lệ 1: 100000. 

Đề nghị Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh phối hợp 

đăng tin (gửi kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2018 của Chính phủ 
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về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới toàn bộ các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                    
 - Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

 - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

 - UBND tỉnh (báo cáo); 

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Báo Hà Tĩnh; 

 - Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

 - Lưu: VT, P. QH-GĐ.         
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