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V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về
nhiệm vụ QHCT xây dựng (tỷ lệ
1/500) Công viên cảnh quan và Khu
dân cư ven đồi An Hà, phường An
Phú, thành phố Tam Kỳ.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường An Phú
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2017/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;
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;
Hiện nay Phòng Quản lý đô thị thành phố Tam Kỳ là cơ quan Chủ đầu tư
đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch kiến trúc và đô thị tổ chức triển
khai lập Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Công viên cảnh quan
và Khu dân cư ven đồi An Hà, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ tại Nghị quyết
số 303/NQ-HĐND ngày 8/11/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố. Theo quy
định tại khoản 3, khoản 4 Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009, quy
định về hình thức, thời gian lấy ý kiến “Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về
nhiệm vụ và đồ án QHPK và QHCT được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua
hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương
tiện thông tin đại chúng. Thời gian lấy ý kiến ít nhất 30 ngày đối với cộng đồng
dân cư”.
Để đảm bảo thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Quy
hoạch, UBND thành phố Tam Kỳ giới thiệu phương án quy hoạch trên phương
tiện thông tin đại chúng: tại trang Web chính thức của UBND thành phố Tam Kỳ
(http://tamky.quangnam.gov.vn) và kết hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh
thành phố và niêm yết Trưng bày bản vẽ, tài liệu tóm tắt nội dung tại UBND
phường An Phú; thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 15/3/2022.
UBND thành phố đề nghị UBND các phường An Phú:
- Thông báo nội dung văn bản đến nhân dân trên địa bàn biết để tham gia ý kiến;
- Sau thời gian giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin
đại chúng và niêm yết. Mọi ý kiến tham gia đề nghị UBND phường An Phú tổng
hợp và có ý kiến gửi về Phòng Quản lý đô thị thành phố trước ngày 15/3/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố (thực hiện);
- Trung tâm VH-TT-TT thành phố (thực hiện);
- Các phòng: QLĐT, TN và MT;
- Lưu: VT.
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