
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CHI LĂNG NAM

Số:       /TB-UBND

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

           Chi Lăng Nam, ngày      tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất

 huyện Thanh Miện năm 2023

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 23 của
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
huyện Thanh Miện;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 48 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11
năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan
đến quy hoạch sử dụng đất. 

Thực hiện Công văn số 704/UBND-TNMT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2023 huyện Thanh Miện. Uỷ ban nhân dân xã Chi Lăng Nam thông báo với 
nội dung như sau:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện 
trong đó có Kế hoạch sử dụng đất của xã Chi Lăng Nam năm 2023 tại trụ sở 
UBND xã, trên hệ thống đài truyền thanh của xã và trên Cổng thông tin điện tử của 
xã tại địa chỉ: http://chilangnam.thanhmien.haiduong.gov.vn. Hoặc truy cập vào 
cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ http://huyenthanhmien.gov.vn/.

2. Thời gian công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023
huyện Thanh Miện từ ngày 24 tháng 02 năm 2023.

Vậy Uỷ ban nhân dân xã Chi Lăng Nam thông báo tới các tổ chức, cá nhân 
và toàn thể nhân dân được biết ai có nhu cầu tìm hiểu thì đến tại trụ sở UBND xã 
hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử của huyện, xã để tìm hiểu, nắm bắt./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Miện;        (Để
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;              báo cáo)
- Các Ban, ngành trong xã.    (Để 
- Đài TT xã.                           tuyên truyền)
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Đức Minh

http://chilangnam.thanhmien.haiduong.gov.vn
http://huyenthanhmien.gov.vn/
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