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THÔNG BÁO 

Về việc công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng  

tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay 

 

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 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/NĐ-CP 

ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án 

Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay.  

UBND thị xã Mường Lay Thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân 

có liên quan với các nội dung như sau: 

1. UBND thị xã Mường Lay thực hiện công bố, công khai, đăng tải các 

quyết định và đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trên Trang thông tin điện tử 

của UBND thị xã Mường Lay (http://muonglay.dienbien.gov.vn); Đồng thời 

trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi 

công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng của thị xã, Ủy ban nhân dân 

cấp xã, phường đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa 

trang nhân dân thị xã Mường Lay, theo quy định hiện hành. 

2. Giao Ban Quản lý dự án các công trình thị xã phối hợp với phòng Quản 

lý Đô thị và Văn phòng thị xã thực hiện công bố, công khai, đăng tải các quyết 

định và đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của 

UBND thị xã Mường Lay. Đồng thời trưng bày công khai, thường xuyên, liên 

tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch 

xây dựng của thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường. Chuyển giao hồ sơ Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường 

Lay đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để quản lý theo quy định hiện hành.  

3. Giao UBND các xã, phường thực hiện thông báo, tuyên truyền tới 

Nhân dân, các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã, phường để biết và thực hiện 

bằng nhiều hình thức: Gửi văn bản thông báo, thông tin ở các cuộc họp ở xã, 

phường, bản và tổ dân phố.  

http://muonglay.dienbien.gov.vn/
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Trên đây là Thông báo của UBND thị xã Mường Lay về việc công bố, 

công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nghĩa trang nhân dân 

thị xã Mường Lay./. 
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