ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 - Hoàng Diệu - phường Vĩnh Điện - thị xã Điện Bàn

PHIẾU XIN Ý KIẾN
CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI
QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU ĐÔ THỊ NAM PHƯƠNG,
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
MỤC TIÊU - Ý NGHĨA
“Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn”được xây dựng với mục
đích nhằm: hoàn thiện Đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
ngày 17/06/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của “cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ
án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn” Đồ án sẽ tổng
hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn chỉnh Đồ án quy
hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành
và phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đến năm 2030, và đến năm 45,
tỷ lệ 1/10.000, đang được triển khai thực hiện./.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Bản câu hỏi gồm các phần chính: A. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý
kiến, B.Ý kiến đóng góp cho Đồ án quy hoạch, C. Đề nghị khác.
Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Có - Không” hoặc "Đầy đủ Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn
______________________________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của
phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng.
Phiếu xin ý kiến được thu nhận trong vòng 30 ngày đối với cá nhân, cộng đồng dân cư kể từ
ngày được phát phiếu xin ý kiến.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !
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A. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (Không bắt buộc)
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân:
Địa chỉ

:

Điện thoại: Fax:_________________ Email:
B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
Các mục tiêu quy hoạch có hợp lý hay không?

1.
Có

Không

Ý kiến bổ sung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.

Các căn cứ lập quy hoạch đã đầy đủ hay chưa?
Đầy đủ

Chưa đầy đủ

Ý kiến bổ sung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Cá nhân anh (chị) có đồng thuận với Nội dung chính của Đồ án quy hoạch đề ra?
3.1. Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.2. Mục tiêu quy hoạch và tính chất của khu vực:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.3. Các phân khu chức năng của khu vực:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực
3.4.1 Mạng lưới giao thông đối nội:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:

3.4.2 Mạng lưới giao thông đối ngoại:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:
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3.4.3 Hệ thống cấp nước, thoát nước:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:

3.4.4 Hệ thống xử lý nước thải:

Có

Không

Ý kiến bổ sung:

4. Cá nhân anh (chị) có đồng thuận với hướng giải quyết đối với đất ở hiện trạng và TĐC?
4.1. Đối với khu ở hiện trạng:

Có

Không

Có

Không

Ý kiến bổ sung:

4.2. Đối với nội dung TĐC:
Ý kiến bổ sung:

C. Ý KIẾN KHÁC

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ!
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