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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 89/TB-UBND Tràng Định, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với  

Quy hoạch chi tiết dự án Đầu tư xây dựng chợ thị trấn Thất Khê, tỉ lệ 1/500 

                                          

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cộng đồng dân cư thị trấn Thất Khê. 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định đến năm 2025, tỉ lệ 1/5.000; Quyết định số 

1864/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thất Khê, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỉ lệ 1/5.000. 

Căn cứ Quyết định số 856/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ 

trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chợ thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định cho Hợp tác xã 

Thương mại Việt Phương quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng. 

Xét Công văn số 12/HTX-2022 ngày 19/4/2022 của Hợp tác xã Thương 

mại Việt Phương về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân 

cư đối với Quy hoạch chi tiết dự án Đầu tư xây dựng chợ thị trấn Thất Khê, chi 

tiết 1/500. 

UBND huyện Tràng Định đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư thị trấn Thất Khê cho ý kiến đối với Quy hoạch chi tiết dự án Đầu 

tư xây dựng chợ thị trấn Thất Khê, chi tiết 1/500. 
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Thời gian xin ý kiến: Từ ngày 03/5/2022 đến hết ngày 03/6/2022. 

(Các tài liệu liên quan được gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử huyện https://trangdinh.langson.gov.vn/) 

Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 

Quy hoạch chi tiết dự án Đầu tư xây dựng chợ thị trấn Thất Khê, chi tiết 1/500 

gửi về UBND huyện Tràng Định qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trước 

ngày 04/6/2022 để tổng hợp, xem xét thực hiện, địa chỉ: Nhà làm việc Liên cơ 

quan, Khu 1 thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định. Chi tiết liên hệ ông Vi Tùng 

Khánh, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng, số điện thoại 0362.884.541. 

UBND huyện Tràng Định đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư quan tâm, đóng góp ý kiến./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Như Bách 
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