
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:  9890   /UBND-QLĐT      Nha Trang, ngày   22     tháng     12    năm 2019 

V/v tổ chức lấy ý kiến cộng đồng 

dân cư về điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch đường Đặng Tử Mẫn 

(đoạn từ Điện Biên Phủ đến 

Trịnh Hoài Đức) 

  

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND phường Vĩnh Hòa. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

4130/UBND-XDNĐ ngày 28/4/2020 về giải quyết đơn của đại diện tập thể 18 

hộ dân tại tổ 2 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang và Văn bản số 

3713/SXD-KTQH ngày 30/10/2020 của Sở Xây dựng có nội dung thống nhất 

việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với 03 phương án điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch đường Đặng Tử Mẫn; UBND thành phố Nha Trang giao Vĩnh Hòa tổ 

chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo các phương án điều chỉnh  quy hoạch nêu 

trên: 

1. Về phương án quy hoạch: 

Phương án 1: Giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm 

bảo khớp nối đồng bộ về lộ giới  là 16m và tim tuyến đường Đặng Tử Mẫn cho 

toàn tuyến đường dài khoảng 400m nối từ đường quy hoạch N2 đến đường 

Trịnh Hoài Đức. 
 

Phương án 2: Giữ nguyên lộ giới theo quy hoạch được duyệt là 16m và 

điều chỉnh tim tuyến về hướng Tây khoảng 6,3m nhằm tận dụng toàn bộ quỹ đất 

đã được thu hồi để thực hiện dự án mương thoát lũ. 
 

Phương án 3: Điều chỉnh lộ giới từ 16m thành 14m và điều chỉnh tim 

tuyến về hướng Tây khoảng 7,2m nhằm tận dụng toàn bộ quỹ đất đã được thu 

hồi để thực hiện dự án mương thoát lũ. 
 

2. Hình thức lấy ý kiến: 

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

UBND phường, các tổ dân phố của phường và người dân trong khu vực bị ảnh 

hưởng bởi điều chỉnh quy hoạch. 

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

kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 
 

3. Thời gian lấy ý kiến:  

Từ ngày 25/12/2020  đến ngày  25/01/2021 (30 ngày). 

 
 



4. Tổ chức thực hiện: 

Phòng Quản lý đô thị: 

- Cung cấp bản đồ về phương án quy hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến để 

niêm yết tại trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa  và cung cấp tài liệu để niêm yết 

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

UBND phường Vĩnh Hòa: 

- 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 25/01/2020. 

Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đề nghị thực hiện theo yêu cầu 

của UBND thành phố tại Công văn số 7018/QLĐT-QH ngày 16/9/2020. 
 

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

 
Nơi nhận : 

- Như trên ; 

- Sở Xây dựng; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- BBT Cổng thông tin Điện tử thành phố; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu : VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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