
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO f)c 1p - Tr do - Hmnh phñc 

So: /KH-UBND Ca Lô, ngày tháng nám 2022 

KE HOiCH 
Ye vic giãi töa các ky t khu vlc 1dm viên phIa Bong du'àng BInh Minh 

và to chuic hot dng kinh doanh phIa Tây du&ng BInh Minh 

I. MIJC B!CH, YEU CAU 
Vôi sir phát trin cüa xã hi, lu'cmg khách du ljch tang minh hang näm, bãi bin 

Cira Lô dang chju nhiu áp Iirc tiir nhu cAu cüa du khách và cn phái cung cp tt han 
các djch v11 an nghi, vui choi giâi trI, huo'ng thii cãnh quan thiên nhiên, tim hiêu van 
hóa dja phuang,... Nhung hin nay, nhiêu cong trInh nhà hang an uông, Ca quan xây 
drng truóc day dan trái lam che chin tm nhjn tir dung BInh Minh ra biên. Ca câu 
giao thông chua dng bô, có tInh thm m chi.ra cao, xãy dirng và phân b chua hcp 12, 
cánh quan doc yen biên con chua dçp, chua dam báo m' quan, v sinh mOi truông, 
khu virc bAi tAm phIa Nam chua duoc du tu, các 1oi hInh djch vii vui chai giài trI con 
han ch, khách du lich dn vi Cira Là duc an ngon ngü nghi nhung chua có không 
gian vui chai giái trI, khOng gian thu giãn và khám phá do do chua thu hut duc khách 
du ljch Iuu tru dâi ngây. 

Vic giái tôa và dâu tu xây dirng lii phIa Dông du?xng Birth Minh, sap xêp hçrp 
l các khu chirc näng nhm khai thác hiu qua qu dAt, t chüc không gian kin tr1ic 
cânh quan và d xuAt các hang miic du tu phü hçp nhm thu hiit nhiu nguôn lirc 
trong xâ hi và báo tn, tOn tao, phát huy giá trj bâi biên Cira Lô theo hithng ben vcrng 
dng b sê dua Cra Là tro thânh mt trong nhrng bãi biên dçp cüa khu virc BAc 
Trung Bô, nhm thu hñt du khách dn tham quan, du ljch, vui chai giái trI lam vic, 
gop phAn thüc dAy phát trin kinh t - xã hi cüa do thj du ljch bin Cira Lô và tinh 
Ngh An. 

II. YE HIEN TRANG: 
1. Hin tring các ky t và bi du xe trên dla  bàn các phu'à'ng phãi giãi 

tôa. 

TT Bja diem 
Tong s 

kyot 

Ot kiên cô 

Ot 
tm 

Bãi 
xe 

Ghi chü Thi xa 
xãy 

Dan xây 
theo chü 
trtro'ng 
thj xã 

1 Nghi Hung 56 08 42 06 10 

2 Nghi Thu 56 23 33 0 05 
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3 ThuThüy 97 38 18 41 06 
(KhuvrcNhanghI 

382 cOn 17 ky ôi.) 

TingcIng: 209 69 93 47 21 

Cu the: 

- Di vi các kiot thj xã xây: dã hêt han  kinh doanh tir 3 0/9/2020, duc gia han 
trng näm mt den 30/9/2022 (tài san con 1i thuc nhà nuc). 

- Di vi các kiot ngui dan tir xây theo chü tnrang cüa th xã: dã ht hin kilnh 
doanh ttr 3 0/9/2020 (Trong van bàn cho xây dirng vã trong các hp dông gia han  dã 
the hin rO sau khi hét han  kinh doanh thI tài san thuc nhà nu'ó'c quán 12). 

- Di vi các kiot tam:  dâ hêt han  kinh doanh tir 3 0/9/2020, duc gia han  tirng 
nãm mt dn 3 0/9/2022 , tài san ngui dan tir tháo dä. 

- Di vi 17 ky t tarn  cOn  'a  trong khuôn viên nhà nghi du'Ong 382, UBND thi 
xa së lam vic và dê nghj Cong an Tinh dé giài tOa các ky ôt nay càng thai gian vó'i 
giâi töa các ky ôt khác do thj xa quán 1. 

- Dôi vó'i các bãi dau Xe: 
+ 20 bãi dâu xe do nhà nisó'c dâu tu' dã hêt han  kinh doanh ti'i 3 0/9/2020, du'c'c 

gia han  tisng nãrn rnt den 30/9/2022 (tãi san cOn 'a  thuôc nhà ntthc). 
+ Dôi vO'i bãi du xe so 13 trên dja bàn phu'ng Nghi Huang do ngu'i dan du 

tu theo hInh thirc hçip dOng BOT (thai han  h'p dông den nãm 2029): Lp phuGng an 
thu hôi cüng liic vó'i các bãi du xe khác và bi thithng, h6 trçi theo quy dlnh. 

2. Hin tring dat các to ch(rc, các h thIn trên lam viên phãi giai töa 
TT Ten khu thit Diên tIch (m2) Ghi chit 

Nhànghidu'O'ng382-BCOngan 17.510,2 

Gôrn 03 tOa nhà 02 
tng vi din tich 
1884,5m2 và 01 nhà 04 
tang v1i din tich 
555,5m2, 01 san bong 
dá CO nhân tao 

2 
VNPT Cira Lô, COng ty CP du ljch 
Bu'udiên. 

4351,3 

Gm 01 khách san cao 
03 ttng vO'i din tIch 

414,9m2, 01 nhà lam 
vic cao 02 tang vôi 
diên tIch 132,1m2 

Tram do nu'ic dâng trong bão Cü'a 
Là 

1926,8 
Gôm 02 nhà cp 4 vôi 
diên tIch 232m2 

4 Cong ty CP giông NTTS Ngh An 4423,6 
Co 01 dày nhà cap 4 
khOng sir ding dã 
xuông cap 



5 Thra dt s 305 t bàn d 02 136,9 Day là phn din tIch 
nãm ngoài phân din 
tIch giâi tôa theo dr an 
ma rng ththng BInh 
Minh. Hiên tai con có 
01 nhà cap 4 t?i  thira so 
305 

6 Thra dt s 306 t bàn d 02 61,7 

7 Thira dt s 307 tY bàn do 02 112,8 

8 Khu dt trng do phrông quán 

Hin tii có 03 ky t 
ban cà phé giãi khát và 
01 quán kinh doanh 
djch vi an uông 

Cong viên Thiu nhi (Do Ban Quàn 
1 do thj quán 1) 

Bao gm các hang mc 
vui chai giài trI và 01 
quán cà phê giái khát 

3. Suy tác dng den phát trin kinh t xa hôi: 
Vic giái tOa và dâu tu' xây dirng lui phIa Dông du&ng Blnh Minh, sp xp hçrp 

1 các khu chrc nãng nhrn khai thác hiu qua qu9 dt, t chirc không gian kin tric 
cánh quan và d xut các hang miic dAu tu ph hçp nhãm thu hut nhiu ngun 1irc 
trong xã hôi va báo tn, ton tao, phát huy giá trj bãi bin Cira Lô theo hng ben vU'ng 
dng b së dua Cira Lô trô thành mt trong nhrng bãi biên dçp cüa khu virc Bc 
Trung Bô, nhmthu hiit du khách den tham quan, du ljch, vui choi giài trI lam vic, 
gop phn thiic dy phát triên kinh t - xa hi cüa do thj du ljch biên Cüa Lô và tinh 
Ngh An. 

Phát trin djch vi phIa Tây di.rang BInh Minh gop phân vào phát triên kinh tê xã 

hôi cüa thi xã; tang thu nh.p cho Doanh nghip, h gia dInh, giài quyêt cOng an vic 

lam cho nhãn dan, ti'ing bu'ac tang thu ngân sách cho các phu'ang, cho thj xã. Dáp i.'rng 

nhu cu cüa du khách, cüa nhân dan sau khi giái tOa khu virc phIa Dông duing BInh 

Minh. Dng thai, nâng cao hiu qua sir dung dt cüa các khu virc sau khi h thông h 

t.ng k thuât ducic chinh trang dng b các h gia dInh s dâu tu' xây dirng dê kinh 

doanh djch vu an ung và các djch vii khác. 

Ill. CAC BUaC TRIEN KHAI CIA! TOA KHU VIC PH!A BONG 
BU'O'NG BINH MINH 

1. Bôi vó'i các ky it, bãi du xe 
Bu'ó'c 1: T chi'rc di thoi, tuyên truyn thông báo cho các h dan kinh doanh 

biêt ye Ké hoch giài tOa lam viên phIa Dông du'ang Blnh Minh dé các h kinh doanh 
bit ma thrc hin vic tháo dc bàn giao mtt bang cho thj xä thrc hin dr an. Lam vic 
vai Nha nghi duOng 382, Cong an tinh d thirc hin giái tOa các ky ôt trong khuôn viên 
Nhà nghi dng bô, cüng luc vâi vic giài tóa các ky t do các phu'ông k hqp dông. 

Dcrn vi thuc hin: UBND các phuang, Các phOng ban dan vj lien quan, Uy ban 
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mtt trn to quOc thj xã, các doàn the chInh trj xa hi. 
Thai gian thirc hin tir khi Kê hoich th.rçyc ban hành den 30/9/2022. 

Bu'ó'c 2: Thanh 1 hçip dOng vâi các ky t, yêu câu các ky Ot tir tháo dO', thu hôi 

các hang mvc  có the sü ding du'p'c và bàn giao mt bang cho thj xa. 
Don vj thrc hin: UBND các phu?ing vã các phông ban lien quan. 

ThO'i gian triên khai tir 30/9/2022 den 30/10/2022. 

Bu'óc 3: Giái tOa: Tháo dO', san üi, vn chuyên toàn b rác thai xây drng ra khOi 

khu v11c lam viên v no'i quy djnh. D9n dçp và hoãn trá m.t bAng. 
Don vj thirc hin: Ban Quãn 1 các dir an dAu tir xây dijng thi xa. 
- Ban Quãn 1 các dir an dâu tu' xây dirng thj xa tiên hành các thu t11c kháo sat, 

1p dr an trInh UBND thj xã phê duyt phuo'ng an, dir toán giái tóa, hoàn trá mat bang 

truó'c ngày 15/9/2022. 
Ban Quán 1 các dir an dãu tu xây dirng thj xâ tiên hành to chirc giái tóa ti'i ngày 

31/10/2022 den ngày 31/12/2022. 
- DM vôi Cong viên thiêu nhi: Giao Ban Quán l dO thj thanh 1 hcip dông và 

dü'ng ho?t dng, thirc hin giái tóa xong trithc ngày 30/10/2022. 
2. Dôi vói dt ö: 
Tiên hành kiêm dém, 1p phi.ro'ng an tái djnh ci.x, bôi thung giái phóng nat 

bang và thirc hin giâi tOa cüng vi dir an ma rng Dung BInh Minh bAng nguôn 
ngân sách nhà nrnic. 

Don vi thirc hin: Trung tarn phát trin qu dt thj xã. 
Thai gian thirc hin: Tr 10/9/2022 den 3 1/12/2022. 

3. Di vó'i dt các to chá'c: 
Thirc hin các thu tiic ye b tn dja diem mi cho các don vj Nhà nghi 382, 

VNPT Cra Lô, Cong ty Co phAn Du ljch Bi.ru din dông thO'i tiên hành kiêrn dêm tài 
san, Ip phLrong an bôi thurng giãi phóng mt bang ngay sau khi quy hoach chi it 
xây dirng t' 1 1/500 1am viên phIa DOng di.rO'ng BInh Minh di.rqc phê duyt. Thai gian 
thrc hin giài tOa sau khi thirc hin xong cOng tác dâu thAu nhà dAu tu. 

(UBND thj xà sê trirc tiêp lam vic vri các tO chirc dê thng nht phu'o'ng an). 
4. V ni dung dam bão các d1ch vii vã quãn 1 các dch viii sau khi giãi tOa 

cãc ky ôt den khi có dy an du'ç'c triên khai: 
4.1. Bãi do Xe: 

Quy hotch 1i các bãi d xe cho phü hc)'p Va giao UBND các phung tip nhn 
và quán l khai thác de du khách du xe theo phuong an quàn 1)2 và thu phi theo quy 
djnh (khOng d các h gia dInh Ca nhân thuê 'a  thu phi). 

4.2. Nhã v sinh và tam nu'ó'c ngyt: 
Sau khi thu hôi giái tóa cac ky Ot së giao Ban Quán 1)2 các dr an dAu tu' xây dirng 

tien hành thirc hin tiêu dir an sira chf'ra 10 nhà v sinh và tam nu'c ngpt cOng cong 
tren lam vien và chinh trang mt sO nhà v sinh, thm nu'ó'c ng9t cüa các ky Ot Cu cOn 
phi hcip dé phiic vçi tam nuO'c ngpt cho du khách. 
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Dôi vii các nba v sinh tarn nuôc ng9t dang do Ban Quán 1 do thj quán ! thI 
vin tiêp tiic giao Ban Quán 1 do thj quân 1'. Các nhã v sinh tarn nuc ngçt con oii 
giao UBND các phithng t chüc quán 1, khai thác (không d các h gia dInh cá nhân 
thuê 1ui thu phi). Dng thai v.n dng các h kinh doanh an ung phIa Tây dung Bmnh 
Minh su dung mt phãn din tich bô tn phông tam nu'âc ngot, nhà v sinh. Thai gian 
hoân thành trithc ngày 30/12/2022. 

- Giao Ban Quãn 1,2 các dir an du tu xây drng tin hânh các thu tiic khão sat, 
1p dir an trInh UBND thj xã phê duyt phuong an, dir toán dir an si:ra ch&a câi tto các 
nhà v sinh vã tam nuâc ng9t cOng cng truc ngày 30/9/2022. 

4.3. Din chiêu sang: 
- Giao Ban Quân 1 các dir an du tu xây dirng lam chü du tu thirc hin dix an 

b sung h thng din chiu sang trong khu lam viên sau khi giâi tOa. Thai gian thixc 
hiên b.t du tiir ngày 30/10/2022 vâ hoàn thành truóc ngãy 3 1/12/2022. 

4.4. Dôi vó'i cong tác chäm soc cay xanh thãm cO, v sinh môi truOng: 
Tip tic k hp dng chãm soc cay xanh thám cO v9i các dan vi chãm soc den 

khi hoân thành cOng tác dâu thu nhà dâu tu. 
Giao Ban Quán 1 dO thj trirc tip quãn 1' toàn b h thng h? tng k thuãt, cay 

xanh khu vuc lam viên. 
UBMTTQ thj xã, các doàn the chInh trj xA hi phôi hcp vOi Trung tam dch vii 

nông nghiêp thj xã rà soát và thirc hin trng hoa ciic bin các khu dat trOng phIa DOng 
du?ng BInh Minh sau khi giái tOa. 

ill. yE TO CH11C LA! HOAT DQNG KINH DOANH PHIA TAY 
DU1NG BINH MINH 

1. V djnh hu'ó'ng cho các hi kinh doanh: 
1.1. V vj trI, khu vrc  kinh doanh mói: 
Qua kim tra rà soát, hin nay trên dja ban các phithng Nghi Huang, Nghi Thu 

và Thu Thüy con khoâng 400 10 dAt barn các vj trI các tri1c du0ng chInh phü hp vói 
kinh doanh an uOng. 

Giao Phông Tài nguyen vã môi tru'ng chü trI, phM hçTp vi Chi nhánh van 
phOng däng k dAt dai thj xã, UBND các phung dê gii thiêu, khâu nôi cho các chü 
ky t có nhu cAu di chuyn vj trI kinh doanh nhung chua có mt bang d lien h thuê 
dAt cüa các h. Thai gian hoàn thành tnuc ngày 30/9/2022. 

1.2. Vê djnh huOng bô trI các khu kinh doanh am thyc, vui cho'i giãi trI, 
các dich vu khãc: 

- Dinh huing di vi các khu vrc kinh doanh am thrc: Khu virc phIa Bàc 
Quâng truO'ng BInh Minh (t1r dung Hoâi Thanh dn dithng Nguyen Xi). Khuyn 
khIch các h dan b trI kinh doanh am thirc trên các tuyn du'ng: Mai Thuc Loan; 
Nguyn Thüc DuO'ng; Nguyn Duy Tninh; Nguyn Thirc Tir; Lê Thai Tong (2'); 
Nguyn Hue; Nguyn Dirc COng va các tuyn dung khác trong khu virc dé kinh 
doanh an uêng. 
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- Djnh hithng dôi vôi các khu virc kinh doanh am thirc, vui choi giâi trI và cac 
djch vçi khác: Khuyên khIch dôi vi các t chi.rc, Ca nhân du tu xây dung khu viic 

phIa Nam quáng trng BInh Minh (ti1r di..thng Hoài Thanh den ththng ngang Yt 
Kiêu) và khu vii'c ti1r ththng ngang so 19 den 21 phung Nghi Hôa, dê xây dirng các 
khu vui chci giái trI vâ djch viii khác phiic vii du Ijch. 

- Giao phông Quãn 1 do thj trong qua trInh cp gi.y phép xây dirng các nhà 
hang djnh hung cho các h kinh doanh ye mu nhà hang, djch vii dam báo m quan, 
môi trithng, thoát nuc thai và gãn vi các djch vii tarn ni.rc ng9t, g11i do. 

1.3. ye các khu am thy'c tp trung: 
Hin nay, UBND thj xã dang djnh hrnrng triên khai các khu am thirc ti cac 

phumg Nghi Hôa (vói din tIch 5,67ha) Va phung Nghi Thu (vi din tIch 1,5ha). 
Sau khi quy hotch chi tiêt xây dirng các khu am thirc dugc phê duyt, UBND thj xâ sê 
phi hçip vi các ngành cap tinh d to chirc d.0 thu theo quy djnh. 

2. Cong tác dâu ttr hi tang k thut phia Tây thrô'ng BInh Minh 
- Cüng vci vic triên khai ke hoich giài tOa phIa DOng, Phông Tài chInh K 

hoch can cir trên hin trng các tuyên di.r&ng phIa Tây du'ng BInh Minh dâ rà soát, 
1p dr an du ti.r dê chinh trang, sCra chcra h tang k thuit các tuyên di.rng nhth là 
nh&ng tuyn trung tam, tr9ng diem, dam báo diu kin cho nhãn dan kinh doanh, hcàn 
thin h tang các khu dâu giá lam co so cho các h kinh doanh thirc hin vic di di 
các ky Ot ye phia Tây thrng BInh Minh. Trong do chii trpng den h thông din chiu 
sang, thoát nuc thai, v sinh mOi truông, bâi d Xe. 

- Nghiên cüu dâu tu nâng cap h tang k5' thut san v.n dng thj xã nhu chiu 
sang, nhà v sinh... tth thành "met quáng trtRng dóng" s?ch  dp, hin dai, tin nghi 
và dü tm hiirng tOi t chirc nhcrng sir kin, giái the thao, chu'ong trInh am nhc, ngh 
thu.t quy mO (Dua vâo kê hoch chinh trang dO thj nãm 2023)... Truc mat nghien 
ciru ké vch sn khu virc xung quanh san vn dng dê lam bâi d Xe. 

- Tp trung chinh trang mt so khu virc, mt s tuyn dung d lam bãi d Xe. 
- Chinh trang h thông din chiu sang, via h, muang thoat nuc, cay Xanh... 

d phc vii kinh doanh du ljch nãm 2023. 

(Co Ké hoçtch ndng cap h thong hQ tOng thut phIa TOy thcàng BInh Minh 
cy thé, chi tié't riêng) 

3. Cong tác tuyên truyn, vn dng: 
- Van phông Thj üy, Van phông HDND-UBND thj xã phOi hçip vii Dàng üy, 

UBND cac phuOng tham misu to chüc cac buôi lam vic dê Thung tr1rc Thj üy, Lãnh 
do UBND thj a, các phông ban lien quan t6 chirc di thoai trao di v nhung vn d 
chiên lucrc phat triên du ljch Cira Lô. 

- Dâng üy, UBND cac phuOng Nghi Hrang, Nghi Thu và Thu Thüy to chüc 
bui di thoui vri cac h kinh doanh phIa Dông vã phIa Tây diièng BInh Minh v chü 
tnrong, vic thirc hin giái tóa. 

Th?i gian to chüc cac buOi lam vic d&i tho?i truO'c 30/9/2022. 
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- Phông Van hóa thông tin chi dto, phi hçrp vi Trung tam Van hóa the thao và 
truyên thông viêt các bài tuyên truyn dang tái trên các phu'o'ng tin thông tin truyên 
thông, ming xã hi dng thi phôi hçip vi các co quan báo chi thông tan dê tuyên 
truyn vn dng các chü ky M, các t chrc bit và thirc hin cong tác giãi töa theo kê 
hoach. 

- Uy ban mat trn to quc thi xã, các doàn th chInh trj xâ hi, Dàng iiy, UBND 
các phuông Nghi Huang, Nghi Thu và Thu Thüy xây drng kê hotch den tüng chü ky 
t, ho dan, t chirc d tuyên truyn van dông thirc hin t& kê hoch giâi tOa lam viên 

phIa Dông du&ng BInh Minh cüa thj xã. 
IV. PHAN CONG NHIEM VU. 
1. Phông Quãn t do th1. 
- Là Ca quan thumg true tham mu'u, theo dOi lô trInh, tin do và giãi quyêt các 

vung mc trong cOng tác giái tOa cüa các phu'ng. 
- Phôi hap vii Van phông Thj üy tharn rnu'u Thng trirc Thj üy thành 1p Ban 

Chi dao thuc hiên k hoach. 
- Chü trI phi hap vâi dan vj tu vn d trin khai thirc hin nhanh các nhim vii. 

cOng viêc d Sor xây dung th.m djnh và UBND tinh phé duyt dam báo tiên d 1p  quy 
hoach. 

- Tham miru cOng khai quy hoch sau khi dugc duyt tui các dja diem, các norm 
cOng cong theo diing quy djnh dê nhân dan biêt thirc hin. 

- Rà soát các h sa, hap dng cüa các kiot d tham muu phuang an xir 1 các 
trueing hap cii the. 

- Phi hap vi các ca quan, dan vi lam thu t11c 1p quy hoch, giao dat dê các tO 
chirc di di v vi tn mdi. 

2. Phông Tài chInh - Kê hoch: 
- Chü trj, tham mu'u chü tru'ang dâu tu và kinh phi kinh phi phucmg an 1p Tiêu 

dir an tháo d, di dcii các ky t hêt han và câi t?o  các nhà v sinh tam tráng, bO sung h 
tMng din chiu sang trên lam viên. 

- Chü trI, tham misu chü truang du tu và kinh phi ip chü truang xây dirng các 
dir an du tu hi thng k thut phIa Tây du0ng Bmnh Minh. 

3. Phông Tài nguyen và môi truông: 
- Chü trI, phi hap véi Trung tam phát triên qu' dt 1p phiwng an bi thu'Ong 

giái phóng mt bang, tái djnh cu cho 03 thira dat theo quy djnh. 
- Chü trI, phi hap vi Chi nhánh van phông dang k' dat dai thj xã, UBND các 

phumg d giâi thiu, khâu ni cho các chü ky t có nhu cu di chuyn vj trI kinh 
doanh nhung chua có mt b.ng dê lien h thuê dat. 

- Kháo sat, tInh toán tham rnuu tOng the thu gorn rae tai  nguôn sau khi giài tóa 
kiot phIa Dông và du tu h tng phIa Tây du'ing Binh Minh. 

4. Phông Vn hóa thông tin: 
- Tham mint các phirang an tuyên tnuyên vn dng nhân dan tir tháo d0 các ky 
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ôt, vn chuyên do ding ra khói khu vrc dê Thj xa thtrc hin dir an; 
- Chñ trI, phôi hçip vi Trung tam van hóa và the thao thj xã viêt các bài tuyên 

truyên ye chü truung di di, giâi tOa các ky ôt, h dan, co quan dan v trên lam viên 
phIa Dông dithng BInh Minh dê tuyên truyn trên các h thng thông tin truyn thông 
cüa thi xã. 

5. Phông Kinh tê, Phông Lao dng thu'ong binh và xã hi: 
- Râ soát, phôi hçp vi UBND các phung dê hting dan, djnh hixng chuyên 

&i ngh nghip di vi các h không tip ti1c kinh doanh mitt hang an ung. 
6. Van phông Thi ily, Van phông HDND-UBND thj xã: 
- Phôi h9'p vfii Däng iy, UBND các phithng tham mi.ru to chirc các buOi lam 

vic dé Thu&ng trirc Thj üy, LAnh d?o  UBND thj xa, các phông ban lien quan tO chic 
dêi thoai vi các ho kinh doanh. 

7. Cong an thi xã: 
- Ltp phuang an dam bâo an ninh trtt tir trong qua trInh triên khai giâi tOa. 
8. Trung tam phát triên qu dat thi xã: 
- Lp phuo'ng an bôi thung giäi phóng rn.t bang, tái djnh cu cho các to chrc, 

cac h dit a. 
9. Ban Quãn 1 các d'  an dâu tu' xây dy'ng thi xã: 
- Lp phuang an vã thirc hin dir an giái tOa, tháo do' các ky Ot, san üi, van 

chuyên toàn b rác thai xãy dçrng ra khOi khu vxc lam viên ye fbi quy djnh. Don (ep 
vâ hoàn trâ mt bang 

- Tham muu l.p phuang an và thi cong các tiêu di.r an sira chQ'a các nhà ye sinh 
Va tam nuac ng9t cOng cong trên lam viên, b sung h thng din chieu sang trên khu 
lam viên. 

10. Ban Quãn l do thi: 
- Trirc tiêp quân 1' toãn b h thông h tng k thut, cay xanh khu virc him 

viên. 
11. Dang üy, Uy ban nhan dan các phuong. 
- Xây dirng k hoch vn &5ng giái tóa, di di các ky Ot, nhà hang dam bâo dñng 

thai gian. 
- Thành 1p Ban chi do thtrc hin Kê hoch, các tO tuyên truyên v.n dng các 

h dan, don vi, các h kinh doanh di di, ban hãnh k ho?ch vn dng di di cho 
phixO'ng mInh. 

- TO chüc các buOi di thoi vi các h kinh doanh phIa DOng duO'ng BInh 
Minh ye viêc thuc hiên Kê hoach. 

- Trirc tip thông báo cho các h dan kinh doanh biêt v tin d quy hoch, thai 
gian thirc hin dir an d các h kinh doanh bit ma thirc hin vic tháo do' bàn giao rnt 
b.ng cho thj xã thirc hin dir an. Dng tho'i theo dOi, giám sat vic bàn giao mt bang 
cüa các ky t nói trên. 

- Trirc tip khau ni dé CáC h.5 kinh doanh tip cn các h có dt chua si.r ding 
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dê thuê dat kinh doanh. 
12. Be ngh các Boàn cu do cila Thj üy. 
- Chi dao, don dc, kim tra, giám sat Dãng üy, UBND các phung thrc hin 

vic tuyên truyên, vn dng và giái töa khu virc Lam viên phIa Dông dtthng BInh 
Minh diing theo diing kê hoich. 

13. D ngh Uy ban mt trn to quOc th xã, các doàn the chInh trj xã hi, 
Bang üy các phu'ô'ng. 

- Xây drng k hoch và thiic hin cong tác tuyên truyn vn dng tüng chü ky 
&, ho dan, t chirc thirc hin tht k hotch giái tóa lam viên phIa Dông ththng Binh 
Minh cüa thi xã. 

- Phôi hop vôi Trung tam djch vu nông nghip thj xã rà soát và thirc hin trông 
hoa ciic bin các khu dt trng phIa Dông dithng BInh Minh sau khi giái tOa. 

14. Trung tam dch vy nông nghip thi xã: 
- Chuân bj ging cay hoa cic biên, hi.r&ng dn vã h trg Uy ban rnt trn to quOc 

thj xä, các doàn the chInh trj xä hOi, các phung t chrc trng hoa cüc bin trên lam 
viên phIa Dông dumg BInh Minh 

15. Chü sfr dyng dt các co quan, tO chfrc, các thü'a dt 0', CáC ky ôt, các bãi 
daU Xe: 

- Thrc hin t& K hoch giái töa phIa DOng du'mg BInh Minh cüa thj  xa.4_ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Noi n/ian: 
- UBND tinh (b/c); 
- BTV Thi Uy, TT HDND thi xâ (b/c); 
- Chü tjch. các PCT UBND thj xä; 
- UB MTTQ thi xà; 
- Các doàn the chInh tn x hôi thi xã; 
- Các phOng, ban thi xã; 
- Dãng üy, UBND các phung; 
- Lixu VT; D...— 

Doãn Tiên Dung 
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