
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA IIQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA CI'A LO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: /UBND-DT Cia Ld, ngày tháng 9 nám 2022 

V/v trin khai thuc hiên k 
hoach giái tóa các ky ôt phIa 
dông di.rrng Bmnh Minh. 

KInh giri: 

- UBND các phithng; 

- Các phông: QLDT; TNMT; VH&TT; 

- Ban quán 1 các dr an DTXD; 

- Ban quân 1 do thj; 

- Trung tam phát triên qu dat thj xâ; 

- Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thông. 

Ngây 3 1/8/2022, UBND thj xã dã ban hânh k hoch so 143/KH-UBND ye 

vic giái tôa các ky & khu virc lam viên phIa DOng dung BInh Minh và t6 chüc 

hoat dng kinh doanh phIa Tây dung BInh Minh. D trin khai cOng tác giái tOa 

dam bâo dñng k hoach,  UBND thj xã yêu cu các do'n vi thrc hin các ni dung 

sau: 

1. Phông Quãn 1 do th1. 

- Chun bj h so', ni dung, thii gian d lAnh dio UBND thj xã lam vic vôi 

các t chtrc Co dt trên khu quy hoch lam viên (lam vic vó'i các to chü'c tru'ó'c 

ngày 25/9/2022). 

- Phi hcrp vi UBNID các phithng thu thp, rà soát các h so', hçp dng cña 

các ky t vó!i UBND các phung (trung hcrp có vu'ng mc thu tiic pháp 1, v 

thai gian hçp dng....., thI báo cáo d lãnh do UBND thj xã chi dto giái quyêt); 

(thôi gian tru'ó'c 20/9/2022). 

- PMi hçp vi Ban quán l các dr an du tu xay dirng thj xA, Ban quán l 

do thj, UBND các phu'ing rà soát li h thng các nhà v sinh cOng cong do Ban 

quãn l do th quân 1 và các nhà v sinh, khu tm nithc ng9t cüa các ky ôt Cu và 

h tMng din chiu sang....., d có phu'o'ng an chinh trang (báo cáo phu'o'ng an 

UBND thj xa truOc ngày 25/9/2022). 
2. Phông Tài chInh - Kê hotch: 
Tham muu chfi truo'ng du tu và kinh phi, phuang an 1p Tiêu dir an tháo 

do!, di di các ky & ht hn vâ cãi to các nhà v sinh tm tráng, b sung he thng 

din chiu sang trên lam viên...... 



2 

3. UBND các phu'ô'ng: 

- Thành 1p Ban thirc hiphân cong nhirn vi cho các thành viên, xây 

dirng Kê hotch giài tóa, di dè'i cac ky &, nba hang, các h kinh doanh dñng thO'i 

gian. 

- T chiirc gp gâr vói các h kinh doanh phia Dông dumg BInh Minh, dê 

thông báo Kê hoch giài tOa hoàn thành truôc ngày 15/9/2022. 

- Ban hành t11rng thông báo cho các h dan kinh doanh tin hành tháo dö các 

ky &, d bàn giao mt bang cho thj xã (thai gian gui thông báo trtr&c ngãy 

20/9/2022). Dng th?yi theo dOi, giám sat vic bàn giao mt bng cüa các ky ôt nói 

trên. 

4. Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa The thao vã 

Truyên thông: 

- Thrc hin cOng tác tuyên truyn v k hoch giài tOa s 143/KH-UBND 

ngày 31/8/2022 cüa UBND thj xã. 

- Vit các bài tuyên truyn v chü truang di dè'i, giái tóa các ky t, h dan, 

co quan dun v trên lam viên phIa DOng dithng BInh Minh dê tuyên truyên trén 

các h thng thông tin truyn thông cüa thj xã. 

5. Phông Tài nguyen và Môi trirô'ng: 

- Chü tn, phôi hçip vói Trung tam phát trin qu9 dt 1p phuung an bi 

thumg giài phóng mt bang, tái djnh cu cho 03 thira dt theo quy djnh (trInh 

phucrng an cho lãnh dto UBND th xã truc ngày 25/9/2022). 

- Chü trI phi hc'p vi UBND các phung khâo sat, tInh toán tham muu 

phuo'ng an thu gom rác t?i  ngun sau khi giái töa ky M phIa Dông và du tu h 

tng phIa Tây duè'ng BInh Minh. 

6. Trung tam phát triên qu dat thj xä: Lp phuang an bôi thu'mg giái 

phóng mt bang, tái djnh cu cho các h dan có dat & (trInh UBND thj xä qua 

phông Tài nguyen môi trucmg thãm djnh truâc ngày 20/9/2022). 

7. Ban Quãn 1 các d an ctãu tir xãy dii'ng thj xã: 

- Lp phu'ung an giài tOa, tháo do' các ky &, san üi, vn chuyen toàn b rae 

thai xây dirng ra khôi khu vixc lam viên (trInh phu'o'ng an triró'c ngay 20/9/2022). 

- Tham mu'u 1p phu'ong an các tiu dr an sira cha các nhà v sinh Va tam 

nuóc ngt cOng cong trên lam viên, b sung h thng din chiu sang trên khu lam 

viên (trInh phu'o'ng an tru'ó'c ngày 20/9/2022). 

8. Ban Quãn 1 do thj: 
- Phôi hccp v&i phông Quàn 1 do thj, Ban quàn 1 các dir an DTXD dê ra soát, 



3 

1p phu'o'ng an chinh trang các nba v sinh cong cong, h thng din chiu sang. 

- Ban hành thông báo cho dan vj hot dng khu vui chai giái trI ti cong 

viên Hoa Ciic Bin d tháo d& theo dñng k hoch (gü'i thông báo trirrc ngãy 

20/9/2022). 

Yêu cu các dan vj th?c hin nghiêm tc các ni dung và thèi gian quy 

djnh./. 

Noi nhâ,z: 

- Nhu' trên; 

- TT thj üy; TT HDND thj xã (b/c); 

- Chü tich UBND thi xã (b/c); 

- Các thânh viên BCD; 

- Lu'u: VT, DT. 
t 
C- 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Vô Van Hang 
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