ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1208 /UBND-QLĐT

TP. Thái Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v công bố, công khai điều chỉnh
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô
thị phía Đông đường Hoàng Văn Thái,
phường Trần Lãm, TP Thái Bình

Kính gửi:
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Bình;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố Thái Bình;
- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư TTVN;
- Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số
1191/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 khu đô thị phía Đông đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố
Thái Bình (đồ án điều chỉnh quy hoạch); UBND thành phố Thái Bình chỉ đạo như sau:
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Bình phối hợp với Công ty cổ phần tư
vấn và đầu tư TTVN (đơn vị tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch) chuẩn bị hồ sơ đồ
án điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt để thực hiện:
+ Phối hợp với UBND phường Trần Lãm và các đơn vị liên quan tổ chức công
bố công khai quy hoạch theo quy định (trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, thuyết
minh, quyết định phê duyệt tại trụ sở HĐND-UBND phường; tổ chức hội nghị tuyên
truyền, công bố quy hoạch...);
+ Cung cấp dữ liệu số (gồm bản vẽ và thuyết minh quy hoạch được phê duyệt, có
xác nhận của Sở Xây dựng, dạng file định dạng pdf) cho Văn phòng HĐND-UBND
thành phố Thái Bình để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đăng tải đồ án
điều chỉnh quy hoạch trên trang thông tin điện tử của thành phố Thái Bình.
- UBND phường Trần Lãm bố trí địa điểm, phối hợp với phòng Quản lý đô thị
thành phố Thái Bình, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan thực hiện công bố, công khai
quy hoạch; đồng thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về quy hoạch được duyệt nêu trên để
nhân dân biết.
Nhận Công văn, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, QLĐT.
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