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Uc BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
S:

/TB-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
Ba Chê, ngày 02 tháng 7 nám 2020

THÔNG BAO
nhà
Côngb6, cong khai Quyt dlnh buy bö dy an: Tru s& lam vic kt
hang va khu trtrng bay san pham dwqc Iiçu ti th1 tran Ba Che, huyçn Ba Che

Kmnh gui: Hçp tác xã bàn Dan. (Tha cM: ThônDng Thám,
xâThanhLthn, hin Ba Chê tinhQuángNinh)
Can cü Quyt djnh s 1468/QD-UBND ngày 01/7/2020 cüa UBND huyn
Ba Ch ye vic hüy bó Quy ho.ch chi tiêt xây dirng t5' 1 1/500 Tr'ii sâ lam vic két
hçip nhà hang và khu tnrng bay san phâm dugc 1iu ti thj trân Ba Chê, do Hqp tác
xâ Toàn Dan thi.rc hiên.
1.U' ban Nhân dan huyn Ba Ch thông báo cong b, cong khai Quy& djnh
so 1468/QD-UBND ngày 01/7/2020 cüa UBND huyn nêu trén, vâi 1 do: Hcip tác
xà Toàn Dan hin thay dôi ngui di din và chü sà hüu có dê nghj xin dja diem
tri sâ lam vic mOi ti thôn DOng Thâm, xã Thanh Lam, huyn Ba Chê (dâ duqc
UBND tinh chap thun dja diem nghiên cüu l.p quy hoch tai Quyêt djnh so
5533/QD-UBND ngày 30/12/2019 và UBND huyn Ba Ch phê duyt quy hoch
chi tiêt tti Quyêt djnh so 1455/QD-UBND ngày 29/6/2020) và trà 1i dja diem dã
dixçic phê duyt quy hotch nhung chiia triên khai tai khu 5 thj trân Ba Chê (dja
diem ducic UBND tinh chap thun ti Quyêt djnh so 2960/QD-UBND ngày
06/10/2015 và UBND huyn Ba Chë phê duyt quy hoch chi tiêt ti Quyêt djnh
so 664/QD-UBND ngày 29/4/2016). Thirc hin rà soát quy hoch chi tiêt theo quy
djnh ti Diêu 15 Lut Xây dmg so 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014.
2. UBND huyn giao:
- Các phông: Kinh t và H tng, Tài chinh — KH, Tài nguyen và Môi
tru?ing, Nông nghip và PTNT, Ban quãn l dãu tu và xây dirng và UBND thj trân
Ba Chê thrc hin các thu tic có lien quan den lTnh virc: Quy hoach, dat dai theo
chuc näng, thim vi, thârn quyên, phm vi quàn l; quân l qu5 dat trên dam bão
các quy djnh hin hành, dông th?yi tham muu mi gçi các nhâ dâu tu mOi dê nghiên
ciru dâu tu, sü diing hiu qua qu5 dat theo djnh hithng Quy hoch chung huyn Ba
Chê; phOi hçp vói Hçp tác xâ Toàn Dan giài quyêt nhQng ton ti, thu tic sau khi
buy bO quy hoch dir an tren.
- UBND thj trn Ba Ch thông báo tuyên truyn t&i nhân dan, các Co quan,
ban ngành doàn the duc biêt bang nhieu hInh thuc nhu: Gui van bàn thông báo,
thông tin t.i các cuc hçp a xâ, thôn và thông báo trên h thông FM.

- Cng thông tin din tr huyn dàng thông báo, cong b Cong khai QuyM
djnh so 1468/QD-UBND ngày 01/7/2020 cüa TJBND huyn trén cong thông tin dê
các to chrc và nhân dan duçxc biêt, truy
tim hiêu,t(
cop,

Noinhin:
- Nhix trën;
- TT UBND tinh (B/c);
- TT Huyn Ciy, HDND huyn (B/c);
- CT, các PCT UBND huyn;
- Các sec: XD, TNMT, NN&PTNT (B/c);
- Ban Xüc tin và HT du tir (B/c);
- Các phàng, ban nganh huyn;
- UBMTI'Q va the doan the huyn;
- UBND the xä, thj trân;
- Cng TT din tCr huyn;
- Li.ru: VT.
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