ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Số:

03 /UBND-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Điệp, ngày 04 tháng 01 năm 2022

V/v xin ý kiến góp ý của cơ quan, tổ
chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về
Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/500 zone 3B thuộc quy hoạch
phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và
thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

Kính gửi: UBND xã Đông Sơn.
UBND thành phố nhận được Tờ trình số 177/TTr-PVIN ngày 09/12/2021 về
việc đề nghị thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và Tờ trình số 178/TTr-PVIN
ngày 15/12/2021 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ
lệ 1/500 zone 3B thuộc quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao
sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.
Để có đầy đủ căn cứ thẩm định và phê duyệt theo quy định, UBND thành phố
yêu cầu UBND xã Đông Sơn tiến hành tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND
xã, nhà văn hóa các thôn thuộc địa bàn xã; thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh
xã để đông đảo nhân dân được biết, tham gia ý kiến vào phương án quy hoạch trên.
Thời gian niêm yết kể từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 24/01/2022.
(gửi kèm hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ quy hoach, biên bản niêm yết, kết thúc niêm
yết, phiếu lấy ý kiến)
UBND thành phố đề nghị UBND xã Đông Sơn tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT thành phố;
- Lưu: QLĐT, VP.
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