
UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ THANH GIANG

Số:        /TB-UBND   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Thanh Giang, ngày  21tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Thanh Miện tại Công văn số    
2827/UBND-TNMT ngày 17 tháng 11 năm 2022 về việc lấy ý kiến tham gia 
vào phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh 
Miện cụ thể như sau:

Kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2022 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 
UBND xã Thanh Giang niêm yết, công khai bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện tại trụ sở UBND xã, danh mục các 
công trình dự án thực hiện đến năm 2030 trên địa bàn xã. UBND xã Thanh 
Giang thông báo đề nghị các đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn 
xã nắm được cho ý kiến đóng góp vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 của huyện Thanh Miện.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về phòng một cửa của UBND xã để 
tổng hợp, tiếp thu giải trình.

Trên đây là Thông báo của UBND Thanh Giang về việc lấy ý kiến đóng 
góp về phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 
Thanh Miện, kính mong sự quan tâm góp ý của các đơn vị, tổ chức và toàn thể 
nhân dân trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy;                    (để b/cáo)                                                            
- TT. HĐND;
- UBMT Tổ quốc;
- Trưởng ban ngành đoàn thể;
- Trưởng thôn/khu dân cư, xóm;
- Lưu: VT, ĐC-XD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  Vũ Đình Nguyễn
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