ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ AN
Số:136/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú An, ngày05 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến đóng góp về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã
Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
Kính gửi: Trưởng các thôn, làng xã Phú An.
Căn cứ công văn số 115/KTHT ngày 04/8/2022 của phòng Kinh tế và
Hạ tầng huyện về việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng xã và báo cáo công tác triển khai thực hiện quy hoạch chi
tiết xây dựng các điểm dân cư.
Nhằm thực hiện công tác Điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn xã
đảm bảo đúng tiến độ và phù hợp với định hướng phát triển Kinh tế- Xã hội
trên địa bàn xã.
UBND xã Phú An đề nghị trưởng các thôn, làng thực hiện một số nội
dung sau:
1. Trưởng các thôn, làng tổ chức họp dân và lấy ý kiến góp ý của nhân
dân về đồ án điều chỉnh quy hoạch xã.
(có hồ sơ thuyết minh đồ án kèm theo)
2. Tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý bằng biên bản và nộp về
UBND xã ( thông qua bộ phận Địa chính-Xây dựng) để tổng hợp chậm nhất
đến ngày 10/9/2022.
Nếu quá thời hạn trên mà các thôn, làng nào không có biên bản thì
coi như thôn, làng đó không có ý kiến và UBND xã sẽ không chịu trách
nhiệm về việc chậm trễ trên.
Với nội dung trên, UBND xã đề nghị trưởng các thôn, làng nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
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