
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Số: 19/TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày 17 tháng 2 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tam Điệp 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tam Điệp. 

UBND thành phố Tam Điệp công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 

2023 thành phố Tam Điệp tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của thành 

phố và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tam 

Điệp có liên quan đến các xã, phường tại trụ sở UBND các xã, phường. Việc công 

khai được thực hiện trong suốt năm kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố. 

(Có hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và bản sao chụp Quyết định số 

78/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình kèm theo) 

UBND thành phố Tam Điệp thông báo đến các cơ quan, phòng ban, đơn vị, 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Các cơ quan, phòng ban, đơn vị trên địa bàn 

thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Phòng Văn hoá và thông tin (để đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử thành phố); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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