
 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thông báo: 

1. Công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. 

- Địa điểm: Thôn Phú An 1, xã Thái Long thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Thọ. 

- Tổ chức tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch: Công ty TNHH một thành 
viên kiến trúc Phố Xanh. 

- Hình thức công bố: Tổ chức họp các hộ dân, đơn vị có liên quan đến khu vực 
quy hoạch tiến hành công bố, công khai nội dung số 616/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 
của Ủy ban nhân dân thành phố và niêm yết hồ sơ quy hoạch tại Trụ sở UBND xã 
Thái Long, đăng tải Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã 
Thái Long, thành phố Tuyên Quang trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. 

2. Ủy ban nhân dân xã Thái Long tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, mời đại 
diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, đại diện nhân dân trong khu vực quy hoạch, 
cơ quan báo chí tham dự; niêm yết hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã Thái Long. 

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp chủ đầu tư dự án chuẩn 
bị hồ sơ tài liệu và công bố nội dung quy hoạch theo quy định. 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phối 
hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả thành phố, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao thành phố đăng tải Quy 
hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Thái Long, thành phố 
Tuyên Quang trên Cổng Thông tin điện tử thành phố để các tổ chức, cá nhân được 
biết và thực hiện. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Về việc công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng  
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5. Thời gian tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, niêm yết công khai, đăng 
tải thông tin quy quy hoạch trong vòng trong vòng 15 ngày từ kể ngày quyết định 
phê duyệt quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

(Có bản đồ và Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang gửi kèm theo) 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân 
được biết, thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 
- Các phòng: QLĐT; TNMT thành phố; 
- Ủy ban nhân dân xã Thái Long; 
- Trung tâm VH-TT&TT thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Thọ; 
- Chuyên viên: XD, TN&MT; 
- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Tô Hoàng Linh 
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