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Kết quả công khai Quy hoạch chung xây dựng 
xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 
ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 
số 44/2015/NĐCP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 22/08/2022 của UBND 
huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Đoàn Thượng, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân xã Đoàn Thượng đã ra Thông báo số: 
70/TB-UBND về việc công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Đoàn 
Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030 để cán bộ, đảng viên và 
nhân dân nắm được. Cụ thể:

- Công khai trên Trang thông tin điện tử xã địa chỉ 
http://doanthuong.gialoc.haiduong.gov.vn tại mục Chuyên mục Thông tin tuyên 
truyền, mục Quy hoạch, kế hoạch phát triển Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 
22/08/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây 
dựng xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030

- Niêm yết công khai bản đồ quy hoạch và đồ án quy hoạch được phê duyệt 
tại Nhà văn hóa trung tâm xã.

Vậy UBND xã báo cáo Phòng Kinh tế và Hạ tầng nắm được.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.
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