
PHIẾU LẤY Ý KIẾN  

của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ đối với đồ án  

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cƣ và tái định cƣ Tây Nha Trang, xã       

Vĩnh Thái, TP Nha Trang. 

 

I. MỤC ĐÍCH 

 “Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, xã Vĩnh Thái, TP Nha 

Trang” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tư vấn lập quy hoạch và Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh 

Hoà sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, 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 tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12. 

Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025. 

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà v/v cho phép 

lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang. 

Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê 

duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Văn bản số 880/UBND-XDNĐ ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v báo cáo 

kết quả đối thoại trực tiếp với công dân về Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái 

định cư Tây Nha Trang. 

III. HƢỚNG 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 tham gia đối với Đồ án quy hoạch; 

         C. Ý kiến khác/Nguyện vọng/Kiến nghị.  

Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Hợp lý – Chưa hợp lý” 

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 (áp dụng với bản 

góp ý viết tay). 

- Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến: Trưởng, Phó thôn Đất Lành xã Vĩnh Thái, UBND xã Vĩnh 

Thái hoặc Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa (204 Thống Nhất, TP Nha Trang). 

Việc xin ý kiến cộng đồng được thực hiện từ ngày 02/3/2019 đến 11/4/2019 (thời hạn lấy ý 

kiến 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày đối với cộng đồng). Sau thời hạn nêu trên, Ban QLDA 

Phát triển tỉnh Khánh Hoà kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng và tổng hợp để hoàn thiện Đồ án 

quy hoạch, thẩm định và trình UBND tỉnh Khánh Hoà xem xét phê duyệt. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị ! 



PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

          (Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang) 

A. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………… 

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………… Fax:………….………..… Email: …………………………….. 

B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 

1. Phương án phát triển không gian, kiến trúc nêu trong đồ án quy hoạch đã hợp lý chưa: 

    Hợp lý   Chưa hợp lý 

Nếu chưa hợp lý, vì sao: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Quy hoạch sử dụng đất theo đồ án quy hoạch đã hợp lý chưa:  

   Hợp lý   Chưa hợp lý  

Nếu chưa hợp lý, vì sao: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Quy hoạch các khu chức năng cơ bản theo đồ án quy hoạch đã hợp lý chưa:  

   Hợp lý   Chưa hợp lý  

Nếu chưa hợp lý, vì sao: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch đã hợp lý chưa:  

   Hợp lý   Chưa hợp lý  

Nếu chưa hợp lý, vì sao: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Đồ án quy hoạch đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động chưa:  

   Đã đầy đủ   Chưa đầy đủ 

Ý kiến bổ sung: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

C. Ý KIẾN KHÁC/ NGUYỆN VỌNG/ KIẾN NGHỊ 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

      Nha Trang, ngày         tháng        năm 2019 

                                                              CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

                                                              (Chữ ký, họ tên người đại diện) 

 

 

 


