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THÔNG BÁO 

Về việc dừng triển khai thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn  

khu Ao Cá Bác Hồ (khu 9) xã Đồng Trung  

 

Thực hiện Kế hoạch số 3204/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025, 

UBND huyện đã triển khai khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn 

khu Ao Cá Bác Hồ (khu 9) xã ĐồngTrung với quy mô 1,4 ha. Tuy nhiên, trong 

quá trình công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư, việc triển khai thực hiện dự án 

chưa nhận được sự đồng tình nhất trí của một số hộ dân. 

 Sau khi trao đổi, thống nhất với UBND xã Đồng Trung, UBND huyện 

thống nhất chỉ đạo như sau: 

 1. Dừng triển khai thực hiện đối với dự án: khu dân cư nông thôn khu Ao 

Cá Bác Hồ (khu 9) xã ĐồngTrung, huyện Thanh Thủy. 

2. UBND huyện  giao việc cho các cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, UBND xã Đồng Trung rà soát, điều chỉnh phạm vi quy hoạch và 

tổ chức cắm mốc giới hành lang an toàn giao thông theo các quy định hiện hành. 

- Giao xã Đồng Trung tăng cường công tác quản lý hành lang giao thông, 

kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất hành lang giao 

thông theo quy định của pháp luật. 

- Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền Thông huyện 

đăng công khai Thông báo này trên Trang thông tin điện tử huyện Thanh Thủy;  

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình, cá 

nhân liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô Tân); 

- Các Phòng: KTHT, TN&MT; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông; 

- UBND xã Đồng Trung; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Minh Tân 
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