
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HIỂN KHÁNH 

Số:        /TB - UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Vụ Bản, ngày   19   tháng  5  năm 2022 

                               THÔNG BÁO 

Về việc công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Hiển Khánh 

huyện Vụ Bản đến năm 2030 

 

Căn cứ  Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ luật Quy hoạch số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017; 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 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; Thông tư số 12/2016/TT-BXD 

ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng 

đặc thù; 

Thực hiện Quyết định số : 7101/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện Vụ Bản về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hiển Khánh đến 

năm 2030; 

UBND xã thông báo công khai quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 

2030 như sau: 

1. Công khai tại trụ sở UBND xã; Công thông tin điện tử của xã 

2. Thời gian công khai: Từ ngày 20/5/2022 

 

Trên đây là thông báo của UBND xã  để các tổ chức, cá nhân nắm rõ được 

thông tin về quy hoạch tiện cho việc kiểm tra đối chiếu góp phần thực hiện phát 

triển kinh tế xã hội theo đúng quy hoạch được duyệt./. 

 

Nơi nhận: 

- TT ĐU, HĐND, UBND xã; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                      Trần Văn Nam 
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