
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      424/UBND                  Cái Răng, ngày 15 tháng 3 năm 2019 
V/v công bố, công khai 

điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 

quận Cái Răng. 
 

 
 

Kính gửi:     

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận Cái Răng; 

- Ủy ban nhân dân các phường; 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Cái Răng.  

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở 

văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy 

ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 quận Cái Răng; 

Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể quận; Ủy ban nhân dân các phường; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn quận Cái Răng về nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 quận Cái Răng và tài liệu công khai như sau: 

1. Tài liệu công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 quận Cái Răng: 

- Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban 

Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 quận Cái Răng. 

- Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Cái Răng. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 quận Cái Răng. 



2. Hình thức công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

quận Cái Răng: 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Cái Răng được 

niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, phòng Tài nguyên 

và Môi trường quận và trụ sở Ủy ban nhân dân các phường trong suốt kỳ quy 

hoạch sử dụng đất. 

- Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận Cái Răng, địa chỉ: 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/cairang. 

- Tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Cái 

Răng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Để tham khảo Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

quận Cái Răng và các văn bản khác có liên quan, đề nghị các đơn vị, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của quận Cái Răng, địa chỉ: 

http://cantho.gov.vn/wps/portal/cairang. Mọi ý kiến phản hồi đề nghị có văn bản 

gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thông qua địa chỉ Email: 

phongtnmtcr@cantho.gov.vn hoặc phản ánh trực tiếp qua số điện thoại: 

0292.3913.145. 

- Giao Đài Truyền thanh quận Cái Răng phổ biến, tuyên truyền cho tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân trên sóng phát thanh địa phương. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, phối hợp với Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tổ chức niêm yết, đăng tải công khai tài 

liệu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Cái Răng trên Cổng 

thông tin điện tử của quận Cái Răng. Ghi nhận và tổng hợp các ý kiến phản ánh 

báo cáo về Ủy ban Nhân dân quận xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

- Giao Ủy ban nhân dân các phường niêm yết công khai bản đồ điều chỉnh 

tại trụ sở cơ quan, nơi mà người dân dễ xem, dễ tiếp cận. 

Trên đây là nội dung công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 quận Cái Răng, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng thông báo đến các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quận; Ủy ban nhân dân các phường; các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Cái Răng được biết và thực hiện theo đúng quy 

định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TPCT (để báo cáo); 

- Sở TNMT (để báo cáo); 

- Đăng cổng thông tin điện tử quận;  

- Lưu VTLT. 
   

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

     

 

 
 

 
 

 

 

     Nguyễn Thị Trúc Linh 
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