
 UBND TP LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:        /TB-VP Long Xuyên, ngày      tháng      năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Đặng Thị Hoa Rây 

tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo thông qua Tổng 

mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Hàm Nghi kéo dài,  

phường Bình Khánh 

 

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố tổ 

chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo thông qua Tổng mặt 

bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Hàm Nghi kéo dài, phường Bình Khánh. 

Buổi làm việc do bà Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, tham dự buổi làm việc có đại diện 

lãnh đạo Sở Xây dựng; ông Võ Thiện Hảo – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; 

ông Bùi Văn Tặng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đào 

Văn Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các đơn vị: Tài chính – 

Kế hoạch; Quản lý Đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực và lãnh đạo UBND phường 

Bình Khánh. 

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo; ý kiến của các thành viên 

tham dự, bà Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch UBND thành phố kết luận:  

Cơ bản thống nhất với phương án Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

đường Hàm Nghi kéo dài, phường Bình Khánh do đơn vị tư vấn lập. Theo đó, 

đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc sau: 

1. Giao Phòng Quản lý Đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Văn 

bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang xác định các loại đất 

trong khu vực dự án để làm cơ sở đăng ký thông qua HĐND tỉnh. 

2. Thống nhất quy mô dự án theo nội dung đơn vị tư vấn đề xuất. Riêng 

đối với phần diện tích đất công đề nghị tư vấn điều chỉnh theo đúng ý kiến chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 2744/VPUBND-KTN ngày 

04/6/2021.  



Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị tư vấn ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp 

của Sở Xây dựng, các Phòng, ban, ngành thành phố để cập nhật và khẩn trương 

hoàn chỉnh phương án, đảm bảo thời gian trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 

31/7/2021. 

3. Giao Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Tài chính – Kế hoạch liên hệ với 

Sở Xây dựng để được hướng dẫn về thủ tục và trình tự tiếp nhận kinh phí tài trợ 

chi phí quy hoạch.  

Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố thông báo đến các đơn 

vị được biết để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch và PCT Ngọc;   
- Các thành viên tham dự; 

- CVP, PCVP (KT); 

- Lưu: VT, CV (D). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Nguyễn Đăng Khoa 
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