
     

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  6147   /UBND-QLĐT             Nha Trang, ngày  17     tháng   8     năm 2020 

V/v kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng 

dân cư về phương án đề xuất quy 

hoạch khu vực Nhà văn hóa thiếu 

nhi tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

 

 

Kính gửi:  
 

 
- Sở Xây dựng; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND các xã phường. 

 

Thực hiện yêu cầu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1877/SXD-KTQH 

ngày 23/6/2020 và Văn bản số  2329/SXD-KTQH ngày 29/7/2020  V/v kế 

hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án đề xuất quy hoạch khu vực 

Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố 

Nha Trang yêu cầu thực hiện các nội dung sau: 
 

I. Kế hoạch thực hiện: 

1. Hình thức lấy ý kiến: 

- Treo pa nô thông báo về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và phương 

án quy hoạch tại trụ sở Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. 

- Niêm yết phương án quy hoạch và phát phiếu lấy ý kiến tại trụ sở 

UBND 27 xã phường. 

- Đăng tải phương án quy hoạch, nội dung lấy ý kiến và phiếu lấy ý 

kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Báo Khánh Hòa. 
 

2. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 20/9/2020 (30 

ngày). 
 

3. Tổ chức thực hiện: 

1. Treo pa nô tại khu vực lập quy hoạch: 

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp phòng Quản lý đô thị trong việc treo pa nô 

tại trụ sở Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. 
 

2. Niêm yết phương án quy hoạch và phát phiếu lấy ý kiến tại địa 

phương, trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Báo Khánh Hòa: 

- Sở Xây dựng cung cấp bản đồ về phương án quy hoạch và mẫu phiếu 

lấy ý kiến để niêm yết tại trụ sở UBND 27 xã phường (thông qua phòng Quản lý 

đô thị thành phố). 

- Phòng Quản lý đô thị cung cấp bản đồ về phương án quy hoạch và 

mẫu phiếu lấy ý kiến để niêm yết trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Báo 

Khánh Hòa. 



3. Tổng hợp, báo cáo: 

- UBND các địa phương có trách nhiệm thông báo cho cộng đồng dân 

cư về phương án quy hoạch và nội dung lấy ý kiến, tiếp nhận toàn bộ phiếu góp 

ý của cộng đồng dân cư gửi về phòng Quản lý đô thị trước ngày 20/9/2020. 

- Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý, tham mưu 

UBND thành phố báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30/9/2020. 
 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận : 

- Như trên ; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Xây dựng; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- BBT Cổng thông tin Điện tử thành phố; 

- Lưu : VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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