
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO THAI NGUYEN 

CONG HOA XA  HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

S:  04M' IUBND-WB 

V/v niêm y6t, Cong khai K hoach hãnh 
dung tái djnh cu (RAP) cho hot dng 
xây dirng các khutái djnh cu phic vi 
d%r an Phat triên tong hcip dO th dng 

1irc - TP. Thai Nguyen 

TP.  Thai Nguyen, ngày  o&V  tháng 7 nám 2021 

KInh giri: 
- UBND phutrng Dng BArn; 
- UBND phuing Tüc Duyen; 
- UBND xâ Hung Thuçing; 
- Ban Quãn 1 dir an Phát trin tng hçp do thj dng hrc - 
Thành phô Thai Nguyen. 

Can ct'r Luât DAt dai nàm 2013; 

Can cir Van ban s 515/TTg-QHQT ngày 18/4/2018 cüa Thu tuàng ChInh 
phü ye vic Khung chmnh sách bi thuô'ng, h trçr tái djnh cu, Dv an vay vn WB; 

Can cü Hip djnh Tài chInh s 6297-VN giUa Nuâc Cong  hoà xâ hi chü 
nghia Vit Nam va Hip hOi  Phát trin Quc t ngày 29/6/2018 tài trq dir an Phát 
trin tng hqp do thj dtng 1c - Thành ph Thai Nguyen; 

Can cü Biên ban ghi nh chuyn cong tác h trq k5' thuat  dir an Phát trin 
tong hqp do thj dng 1rc - Thành phô Thai Nguyen ngày 24-25/5/202 1 cüa Ngân 
hang Th gii; 

Can cir Van ban s 3277/UBND-TH ngày 14/7/2021 cüa UBND tinh Thai 
Nguyen ye vic Ké hoach  hành dng tái djnh cu (RAP) cho hoat dng xay dmg 
các khu tái djnh cu phiic vii d an Phát triên tng hqp do thj dng lirc - Thành ph 
Thai Nguyen; 

Can cü Quyt djnh s 10355/QD-UBND ngày 06/11/2020 cüa UBND thânh 
ph Thai Nguyen v vic phê duyt dr an Mu tu xây drng cong trInh: Khu dan cu 
tO 13, phtrng Tüc Duyên, thành ph Thai Nguyen; 

Can cü Quy& djnh s 10356/QD-TJBND ngày 07/11/2020 cüa UBND thành 
phô Thai Nguyen ye vic phê duyt dir an dâu Ui xây dirng cOng trInh: Khu dan cu 
s 3, xã Hung Thuqng, thânh ph Thai Nguyen; 

Can ci Quyt djnh s6 13 156/QD-UBND ngày 31/12/2020 cña UBND thành 
phô Thai Nguyen v vic phé duyt dir an dâu tu xây d%rng cong trInh: Khu dan cu 
t dan ph Nhj Hôa, phuàng Dng BArn, thành ph Thai Nguyen; 
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D dam bâo th%rc hin dung yêu cu cüa Ngân hang Th gkci, UBND thành 
ph yêu cAu: 

1. UBND cac phthng Dng Bm, phu&ng Tüc Duyên và xA Huing Thuçing 
niêm yM,  cong khai K hoach hành dng tái djnh cix (RAP) cho hoat dng xây 
dirng các khu tái djnh cix phic vii dv an Phát trin tng hqp do thj dng 1Vc - 
Thãnh ph Thai Nguyen tai  trii s& cüa TJBND phuông/xa. Thii gian niêm y& cong 
khai Kê hoch hành ding tái djnh cix tir ngày 20/7/202 1. 

(Co Ké' hoçzch hành dóng tái djnh cit kern theo) 

2. Ban Quãn 1 dçr an Phát trin tng hçip do thj dng 1irc - Thành ph Thai 
Nguyen phôi hçip vâi Van phông UBND thành phô cong khai "Kg hoach hành 
dng tái djnh cix (RAP) cho hot dng  xay  dung cac khu tái djnh cix phc vii dir an 
Phát trin tng hqp dO thj dng 1irc - Thành ph Thai Nguyen" trên cng thông tin 
din tü Thành phô Thai Nguyen. 

Nhn dixcic Van ban nay, UBND thành ph yêu c&u thU trtrmg các &m vj 
duqc giao nhim vii trin khai thc hin./ p  

No'inhn: 
- LAnh dao UBND TP; 
- Nhu trén; 
- Luu: VT, W, 


	Page 1
	Page 2

