
UBND THI xA PHIIJ M's' 
TRUNG TAM PHAT TRIEN QU'c DAT 

S&QO, /TTPTQD 

V/v: Niêm yt cong khai phuong an 
bôi thu?mg, h trV, tái djnh ci thuOc 
dir an Dung quy hoach T do thj 
mOi Phü My, don qua phuing Phü 
My, thj xä Ph My (dcyt 8 - 05 he). 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

Phi M9, ngày 09 tháng 12 nám 2021 

KInh gri: UBND phung Phü M5. 

Thirc hin Quyt djnh s 34/2015/QD-UBND ngày 25/08/20 15 cüa UBND tinh 
Ba Rja - Vüng Thu quy djnh ye trInh tir, thu tiic bôi thu&ng, ho try, tái djnh cu khi Nba 
nithc thu hi dat trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Dr an Di.thng quy hoch T do thj mi Phü My, don qua phu?mg Phü M, thj xà 
Phü My dä duçic Hi dông bôi thu&ng thj xã Phü M to chüc hçp xét thông qua 
phiwng an bôi thiRmg, ho trV,  tái djnh cu dçit 7 (06 h) ngày 08/12/2021. 

D các h dan bit và có ' kin dóng gop v phuong an bi thung, d nghj 
UBND phu?ng Phü My thirc hin vic niêm yet cong khai Thông báo sO 444 /TB-
TTPTQD ngày 09/12/202 1 cüa Trung tam PTQD và dr thâo phucing an bôi thuà'ng, 
h trV và tái djnh cu các h dan nói trên tti tri s& UBND phung, Van phông Khu phô 
trong vông 20 ngày, dOng thai gui phiêu dóng gop kiên den nguôi có dat bj thu hOi. 

D nghj UBND phung Phü M' t chüc 1y kin các h dan có dt bj thu hi, 
tong hçip kiên dóng gop và trá Ru kiên thäc mac cüa h dan theo thâm quyên (nêu 
co). 

Các h có kin dng vâi phuong an, d nghj UBND phu&ng kt tht'ic niêm 
yet sam, gui báo cáo ye Trung tam PTQD dê hoàn thin phiwng an trInh thâm djnh. 
Các h có kién không dOng và không có kiên, ket thüc niêm yet theo quy djnh, 
guri báo cáo ye Trung tam Phát triên Quy dat dê tong hçup, dôi thoai vói các hO dan.!. 

(Gvd kern Thông báo so'44/+ /TB-TTPTQD ngày 09/]2/2O?cia  Trung tarn 
PTQD và c4r tháo phutrng an bôi thuôiig, ho trcr và tái djnh cw 05 hç5). 

Noi Nhân: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch HDBT thj xä (b/c); 
- GD, PGD Trung tam phát triên quy dat; 
- Liru:VT. 

 

Bui Trung Hiêu 





UBND THI XA PHU MI CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI1T NAM 
TRUNG  TAM PHAT TRIEN  QUI DAT Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

St:A4/-  /TTPTQD Phi M, ngày 09 tháng 12 nám 2021 

THÔNG BAO 
V viëc niêm yt cong khai phuong an bM thu&ng, h trV và tái djnh Cu dir an 
Dii?ing quy hoich T do thj mâi Phü M5, don qua phu&ng Phi'i Ms', thj x 

Phü M (dat 8 - 05 ho). 

UBND thj xã Phü M dang trin khai cong tác bi thumg, h trçi và tái djnh cu 
dir an Du&ng quy hotch T do thj môi Phü M, doin qua phu&ng Phü M5', thj x Phü 
M5'. Ngày 08 tháng 12 nãrn 2021, Hi dông bôi thung Thj xà thông qua phuang an 
bôi thu&ng dçt 7 (06 he). 

Trung tam Phát trin Qu dt th xà Phü M tin hành niêm yt cong khai (dir 
thâo) phucmg an bôi thuing, h trçY và tái djnh cu tii tri1 s LTBND phumg, Van 
phông Khu phô trong vông 20 ngày theo quy djnh, kê tü ngày 10/12/202 1 den ngày 
30/12/2021. 

D nghi các h dan có dt bj thu hM niêm yt dçt 8 (05 h) có kin dóng gop 
phài ghi rO là dOng hay không dng ' vôi phuang an d%r thão (neu không dông vói 
phuang an, thi ghi ci the, chi tiêt ni dung không dOng ). Phiêu kiên dóng gop np 
1ii cho UBND phu&ng Phi'i M5 dé tong hçip, báo cáo; trung hçip các h dông vâi 
phuang an UBND phu?ng báo cáo và kêt thüc niêm yet chuyên ye Trung tam PTQD 
hoàn thin ho scc trInh thâm djnh; dôi vii các h có kiên hoc không có kiên thI 
báo cáo két thüc sau 20 ngày. 

Ht thyi gian niêm yttheo quy djnh, h gia dInh, Ca nhân có dt bj thu hM nu 
khOng có kiên thI coi nhu dOng vii d%r tháo phuang an. 

Trung tam Phát trin Qu dt thông báo dn các h dan có d.t bj thu hi dir an 
Durng quy hoch T do thj mói Phü Ms', don qua phu&ng Phü M, thj xâ Phá M (05 
h) biêt và có kien dóng gop, de Trung tam Phát triên Qu dat hoàn chinh phuang 
an bOi thumg, hO trçY, tái djnh Cu truOc khi trInh UBNID thj xâ ban hành quyêt djnh 
phé duyt. 

(DInh kern dy tháo phwcing an bi thztàng, h trçf, tái djnh ci?7$ 

Noi Nhn: 
- UBND phixäng Phü M (phôi hçip); 
- GD, POD Trung tam phát triên qu5 dat; 
- Lmi:VT. 

 

Bài Trung Hiêu 
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