
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p  -  Ti' do -  Htnh phüc 

/TB-UBND Dàk Glong, ngày9tháng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa dông chi Trân Nam Thuin -, Chü tch UBND huyn 

tii cuc hop giãi quyt ton ti, vtrfrng mac ye bôi thu*ng, h trq, tái dlnh  cii' 
thuc cong trInh các tri.c dirô'ng khu tnung tam hành chInh huyn 

Ngày 28 tháng 9 näm 2021, JiJy ban nhân dan huyn t chi'rc cuc hçp nhm 

giãi quyt mt s tn tti, vuâng mc v bM thuông, h6 trq, tái djnh cu thuOc cong 

trInh cac trc dixng khu trung tam hành chInh huyn do dng chI Trn Nam 

Thun - Chü tch UBND huyn chü tn; tham di,r cuc h9p có länh dto các dcn vj: 

phOng Tài nguyen và Môi tru&ng, phOng Tu pháp, phông Kinh th và Ht tang, Van 

phông HDND&UBND huyn, Ban quân 1 dix an và Phát trin qu dat, UBND x 

Quãng Khê. 

Sau khi dng chi Trn Nam ThuAn - Chü tjch UBND huyn gçii mt so ni 

dung cAn tp trung xem xét, thão luan;  các dng chI tham dir CUC h9p có kin, 

d xu&t. Trên co s do dng TrAn Nam ThuAn - Chii tch UBND huyn kát 1un 

nhu sau: 

1. Giao phông Kinh tê và H tAng: 

ChuAn bj dAy dU h sa, tài 1iu lien quan den vic cong khai diu chinh quy 

hoch chung khu trung tam thj trAn Quãng Khê nàm 2015 (cac van bàn cüa tinh, 

huyn lien quan dn quy hoch các tr1ic duO'ng khu trung tam hành chinh huyn); 

báo cáo ci th vic trin khai thrc hin, cong khai quy hoach, chuAn bj ni dung d 

lam viêc vi các ho dan. 

2. Giao Ban quãn 1 dir an và Phát trin qu dAt: 

- ChuAn bj dAy dü ho sa, tài 1iu Co lien quail, báo cáo ni dung, quy trInh 

xây drng giá dAt cii  th phiic vi cong tác xây dirng phixcmg an, tInh tin bM 
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thuing, h trçl cho các h dan có dt bj thu hi d xây drng cong trInh các tric 

du&ng khu trung tam hành chInh huyn. 

- Kh.n truong ph6i hçp, lien h vâi TOa an nhân dan huyn xCr 1 các n)i 

dung lien quan dn kin nghj cüa các h dan có dt bj thu hi d xây drng cong 

trInh các tric dithng khu trung tam hành chInh huyn. Báo cáo kt qua v UBND 

huyn truróc ngãy 30/9/2021. 

- Can cir cac quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan, tInh toán c,i th di vài 

vic bi thithng, h trçi cho các h gia dInh có dt bj thu hi (Ong Trn Xuân 

Huóng, bà Lê Th Ninh, bà Vu Thj Huyên) dê xáy drng cong trinh các tnic du'Ong 

khu trung tam hành chInh huyn; xây dirng phucmg an bô sung (nu co) trInh Hi 

ding thm dnh xem xét, thm dinh, trInh Uy ban nhân dan huyn phé duyt (hoàn 

thin phtro'ng an tru'rc ngày 01/10/2021; trInh phê duyt tru'&c ngãy 

07/1 0/202 1). 

- Phi hgp vói các don vj lien quan xây dirng phuong an cuOng ch (trung 

hqp các h dan không chAp hành) tham mu'u UBND huyn phê duyt, t chirc trin 

khai ci.röng ch. TruOc khi curing ch& tham muu UBND huyn t chirc di thoi 

vth các h dan theo quy djnh. 

3. Giao UBND xã Quãng Khê: 

Tip tiic phi hcip vói các M chtrc doàn th xA tuyên truyên, vn dng ông 

TrAn Xuân Huàng, bà Lê Thj Ninh, bà Vu Thj Huyn chAp hành vic di dâi, bàn 

giao mt bang d chü dau tu thirc hin xây dirng cong trInh các triic dung kim 

trung tam hành chInh huyn (co 1p biên bàn cii th); thrc hin lixu tru h so d.y 

dü phiric vt qua trinh lam vic. 

4. Giao phông Tài nguyen và Môi truO'ng, phông Tu pháp theo chirc nãng, 

nhim vii duçc giao phi hçip, h trq Ban quãn 1 dr an và Phát trin qu5' dAt, 

UBNID xà Quàng Khê trong vic trin khai thrc hin các ni dung chi do nêu 

A tren. 
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5. Giao Van phông HDND&UBND huyn theo dOi Ban quàn 1 dii an và 

Phát trin qu dat trong vic trin khai thirc hin nhim vi1 dugc giao ti Thông 

bão nay, tnthng hçip chm tr& báo cáo lânh do UBND huyn xem xét, xir 1y. 

Trên day là k& luan cUa dng chi Trân Nam Thun - Chü tjch UBND huyn 

ti cuc hp ngày 28/9/2021, yêu cu các dn vi lien quan trin khai thc hin./. 

No'inh?in: 
- Ti'. Huyn üy, HDND huyn (t.blc); 
-. CT, các PCT UBND huyn; 
- Phông TN-MT; KT&HT; 
- Phông Tu pháp; 
- Ban QLDA&PTQD; 
- UBND xâ Quãng Khê; 
- LLru VT. 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 

 

D Thi Tuyt 
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