
 
 

 

THÔNG BÁO  

Công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng CSHT 

đấu giá giá trị quyền sử dựng đất tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô 

  

  

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

 Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018;  

 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 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 Thông tư số 01/2021/TT/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của 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 3423/QĐ-UBND ngày 06//7/2022 của UBND 

huyện Yên Mô Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng 

CSHT đấu giá giá trị quyền sử dựng đất tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô. 

 1. UBND huyện thông báo Công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị quyền sử dựng đất tại xã Yên 

Phong, huyện Yên Mô (địa chỉ http://yenmo.ninhbinh.gov.vn): 

 - Hồ sơ công khai gồm: 

 + Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 06//7/2022 của UBND huyện Yên 

Mô về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng CSHT đấu 

giá giá trị quyền sử dựng đất tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô.  

 + Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

 + Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.  

 2. UBND huyện giao:  

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng có trách nhiệm đăng tải Thông báo này và tài liệu công khai 

trên Trang thông tin điện tử của huyện theo quy định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ  

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Yên Mô, ngày        tháng 7 năm 2022 



  - Ủy ban nhân dân xã Yên Phong có trách nhiệm công khai Quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng CSHT đấu giá giá trị quyền sử dựng đất tại 

xã Yên Phong, huyện Yên Mô tại trụ sở UBND xã và tổ chức Hội nghị công bố 

công khai thời gian xong trước ngày 26/7/2022, thành phần gồm: Cán bộ, công 

chức cấp xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, Bí thư, xóm trưởng, Ban công 

tác mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố. Báo cáo kết quả công khai gửi về UBND 

huyện (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) trước ngày 06/8/2022. 

 3. Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn huyện được biết./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;                             (Để b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Các phòng, ban, ngành của huyện;  

- UBND xã Yên Phong;  

- Trang thông tin điện tử của huyện 

(yenmo.ninhbinh.gov.vn); 

- Lưu: VT, BQL. 
        VT_BQL 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Phạm Quốc Đạt 
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