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V/v trâ 1?i kin nghj cüa các h 
kinh doanh trong khuôn viên Nhà 
nghi diing 382 B Cong an 

KInh gü'i: Các h dan kinh doanh trong khuôn vién Nhà nghi 
diiOng 382 B Cong an. 

Ngãy 24/1 0/2022, UBND thj xã Cü'a Lô nhn du'gc Dan kiên nghj cüa 
các h kinh doanh trong khuôn viên nhà nghi diiàng 382 B Cong an ye vic dé 
ngh du'çc tip tiic kinh doanh. Sau khi kiêrn tra h so, tài 1iu và can cur quy 
djnh hiênhành, UBND thj xâ trã 1?ri nhu sau: 

Dê thirc hin quy houch Khu lam viên phIa Dông du'ng BInh Minh, 
ngày 3 1/8/2022 ,UBND thi xã Cüa Lô dá ban hành Kê ho?ch so 143/KH-UBND 
ye vic giái töa các ky ôt khu vurc lam viên phIa Dông dung BInh Minh và to 
chiLrc hot dng kinh doanh phIa Tây dithng BInh Minh. 

Trong Kê ho?ch so I 43/KH-UBND v vic giãi tOa các ky ôt khu vurc 
lam viên phIa Dông du'ng BInh Minh vâ to churc hot dng kinh doanh phIa 
Tây dung BInh Minh da nêu rô thai gian bt dâu thirc hin giái tOa là 
30/9/2022 den ngày 30/10/2022 dôi vi toãn b các ky Ot trên khu virc lam viên 
phIa Dông dung BInh Minh. 

Kê hoich dâ du'çc UBND các phung tO chüc các buôi lam vic tuyên 
truyn cüng nhtr dàng tãi trên các phuong tin truyn thông, báo chI dê các h 
kinh doanh ky t duçc bik Song song vói vic giãi tOa các ky ôt, UBND thj xa 
cQng tin hành các buc d di di các co quan, don vi, t chute, các ho có dat o 
khu virc phIa Dông du'O'ng BInh Minh nhm tto qu dat sch dê thirc hin quy 
hotch. Dng thri các dông chI trong Thung trçrc Thj üy, Länh do UBND thj 
xä cQng dã tO chirc các buOi gtp gà, di tho?i vôi toàn bô các ho kinh doanh 

phâi di di. 
Den thyi diem hiên nay, ye co bàn hãu hêt các ky ôt dêu dông thun vâi 

chü truong giái tOa theo K hoich cüa UBND thj xã Cüa Lô vã dà thu d9n dO 
dac, tháo dä các htng rnçic có the sr ding du.rc de bàn giao mt bang cho thj xâ, 
chi con 1ui 04 ky Ot trong khuôn yjén nhà nghi duo'ng 382 B Cong an chu'a thirc 

hiên tháo d. 
Ngày 28/9/2022, UBND thj xã d tO chüc buOi lam vic vôi Cong an 

tinh Ngh An và Nhà nghi duOng 382 dé thông báo các ni dung Kê hoch cQng 
nhu thông nht các ni dung dé di di Nhà nghi duOng 382 khOi khu lam viën 
phIa Dông du'iing BInh Minh. Ngày 29/9/2022, Nhà nghi duO'ng 382 dã ban 
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hânh Thông báo so 38/TB-NND382 güi các ky ôt kinh doanh tti Nba nghi 
du'ong 382 dê thrc hin giái töa tru'c ngày 30/10/2022. 

Dôi vó'i vic di di Nhà nghi thro'ng 382 ra khôi khu virc Lam viên phIa 
Dông du'ông BInh Minh dê thirc hin quy ho?ch: Hin nay UBND thj xã dá dir 
kin v trI dê di di Nhà nghi du'öng 382 darn báo vj trI, quy rnô vã din tIch. 
UBND thj xä dâ có van bàn dé nghj Cong an tinh thng nht chü truo'ng di di 
và dng thi dng ' cho UBND thj xa Ct.ra Lô giao Trung tarn phát triên qu5' dat 
thj xã phi hop vói Nhã nghi du'äng 382 tiên hãnh kiêrn dérn tài san trên dat, lam 
can cir 1p phu'ang an bi thu'ng giái phóng rn.t b.ng. UBND thj xã sê phôi hp'p 
vii Cong an tinh trong qua trInh thtrc hin các thu tiic dê di di Nhà nghi du'Ong 

382 trong nãrn 2023. 
Chü tru'o'ng giâi toã các ki ôt khu vixc lam viên phIa Dông dung BInh 

Minh vi lcii Ich chung cüa tinh, cüa dja phu'ang. VI Cüa Lô là do thj du ljch biên 
cüa Ngh An, có vi trI, vai trô quan trpng trong phãt triên kinh tê - xâ hi cüa 
tinh. Vic giãi toã các ki & khu v1xc lam viên phIa Dông dung BInh Minh nhãm 
s.p xp, quy hotch 1i không gian phát triên du ljch biên Ci.ra Lô theo hi.xng 
hiên dai han, hiu qua han. Dày là chü tnrang ln dã di.rgc Tinh üy, UBND tinh 
thng nhât thông qua và giao cho thj xá Cüa Lô to chrc thirc hin. 

VI vy, UBND thj xà dé ngh các Các h kinh doanh trong khuôn viên 
Nhà nghi 382 chua thrc hin tháo do näm rO chü truang và dông thun thirc 
hiên t& K hoach v viêc giãi töa các ky M khu virc lam viên phIa Dông &thng 

BInh Minh và tO chirc hoit dng kinh doanh phIa Tây du'Ong BInh Minh cüa thi 

Xä.  ? 

No'i izhâ;,: 

- Niur tren; 

- Các h kinh doanh có kiêii nghj: 

- Côiig an tinh Ngh An: 

- Nhã nghi duOng 382 - B Cong an; 

- TT Thi 1iy, TT HDND thj xâ (b/c): 

- BCD KH giãi tOa phIa DOng dirOng BM: 

- CT Va PCT KT UBND thi xä: 

- Thanh tra thj xã: 

- Ban Tip cong dan thi x: 

- UBND phuO'ng Thu Thüy; 

- Lu'u: VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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