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Số:          /UBND-QLĐTh 

V/v lấy ý kiến liên quan về đồ án quy 

hoạch phân khu TL1/2000 Phân khu 

ven sông Hàn và bờ Đông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sơn Trà, ngày       tháng      năm 2022 

  

             

 Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, ngành thuộc quận;  

   - UBND các phường;  

   - Các tổ chức, cá nhân có dự án trên địa bàn quận.   

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 

10/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch triển khai Quyết định số 

359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng 

đã phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng (Đơn vị tư vấn) lập hồ sơ quy hoạch 

phân khu TL 1/2000 phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông.  

Liên quan về vấn đề này, trước đây UBND quận đã có Công văn số 

2377/UBND-QLĐTh ngày 25/8/2022 về việc liên quan đến rà soát các loại đất 

phục vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch Phân khu ven sông Hàn và bờ Đông. Theo 

đó, yêu cầu các đơn vị rà soát hiện trạng, đề xuất quỹ đất phục vụ nhu cầu phát 

triển của từng đơn vị nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa vào đồ án 

quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai thực hiện và quản lý về sau. Tuy nhiên, 

đến nay các đơn vị vẫn chưa có ý kiến phản hồi. Nay, UBND quận Sơn Trà tiếp 

tục yêu cầu các đơn vị quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Ngoài ra, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

3381/UBND-ĐTĐT ngày 21/6/2022, hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn 

số 4447/SXD-QHKT&PTĐT ngày 27/6/2022 và quy định tại Điều 20, 21 của 

Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, UBND quận Sơn Trà 

đề nghị các phòng, ban, ngành thuộc quận; UBND các phường; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có ý kiến về các nội dung liên quan đến đồ án 

quy hoạch phân khu TL1/2000 phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông theo hồ sơ cụ 

thể như sau: 

- Hồ sơ quy hoạch: 

+ Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông TL 1/2000 

được phê duyệt tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của UBND 

thành phố;  

+ Đồ án quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông TL 1/2000;  

+ Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư;  

+ Tài liệu được lưu tại đường link:  
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https://drive.google.com/drive/folders/1At_bwm7FYhwUY2cz96vmp_f7-

pUIRusV  

- Thời gian lấy ý kiến: Mọi ý kiến góp ý gửi về UBND quận Sơn Trà thông 

qua Phòng Quản lý đô thị trước ngày 27/12/2022 để tổng hợp. Trường hợp có 

vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại 0914.458.498 (a.Hoàng) để được thông 

tin cụ thể. 

 Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà (Trang 

Thông tin điện tử); UBND các phường đăng tải thông tin liên quan Đồ án quy 

hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông TL 1/2000 (hồ sơ theo đường link 

trên) lên cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được biết.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Viện Quy hoạch xây dựng; 

- Lưu: VT, QLĐTh(Hoàng).  
                         (5b) 

 

                                               

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

         Nguyễn Hoàng Việt 
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