ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN ĐỒN
Số: 1541 /UBND-VP
V/v công bố Quyết định phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng tuyến
Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái,
tỉnh Quảng Ninh (tỷ lệ 1/2.000)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vân Đồn, ngày 01 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Trung tâm PTQĐ;
- UBND xã Đài Xuyên.
Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2150/QĐUBND “Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng tuyến Đường cao tốc
Vân Đồn – Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (tỷ lệ 1/2.000)” (có văn bản đính kèm).
Để triển khai các bước của dự án theo đúng chủ trương, chỉ đạo của UBND
tỉnh và các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện công bố Quyết định số
2150/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 trên cổng thông tin của huyện; tuyên truyền nội
dung Quyết định qua hệ thống phát thanh để các địa phương, khu dân cư trên địa bàn
được biết.
2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng liên hệ, phối hợp cùng Chủ đầu tư dự án
công bố quy hoạch được duyệt đảm bảo thời gian, quy định hiện hành.
3. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương xây dựng kế hoạch GPMB
dự án; Rà soát, ghi nhận (quy phim, chụp ảnh) lại hiện trạng sử dụng đất tại các khu
vực có phát sinh, điều chỉnh ranh giới GPMB để làm cơ sở triển khai thực hiện.
4. UBND xã Đài Xuyên có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát,
quản lý các hoạt động sử dụng đất đai, xây dựng tại khu vực dự án theo quy định;
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các sai phạm, vi
phạm tại khu vực dự án.
Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo một
số ý kiến chỉ đạo như trên để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Như K/gửi (t/h);
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VP.
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