
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-HTKT Đà Nẵng, ngày       tháng 01 năm 2022 

V/v liên quan đến hình thức lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư đối với hồ sơ nhiệm vụ 

quy hoạch chuyên ngành HTKT 

 

Kính gửi: 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng; 

- UBND các quận, huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp; 

- BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT. 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Quy hoạch năm 2017; 

Theo nội dung Công văn số 2737/BDDCN-KH ngày 15/12/2021 và Công văn số 

2858/TTr-BDDCN ngày 29/12/2021 của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng 

và công nghiệp; Công văn số 1802/BQL-ĐHDA3 ngày 20/12/2021 và Công văn số 

1855/BQL-ĐHDA3 ngày 30/12/2021 của BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; 

Trên cơ sở nội dung thảo luận, thống nhất tại cuộc họp ngày 28/12/2021, thành 

phần tham dự gồm các đại diện: Lãnh đạo Sở Xây dựng; UBND các quận, huyện; 

Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Lãnh đạo BQL 

các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. 

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo các quy định hiện hành hướng dẫn công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thì: 

- Khoản 1, Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “Cơ quan tổ 

chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 

Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị. Ủy ban nhân dân có 

liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức 

lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 

của Luật này trong việc lấy ý kiến”. 

- Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định về hình thức, thời gian lấy ý 

kiến chỉ hướng dẫn hình thức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết (không hướng dẫn cụ thể 

hình thức lấy ý kiến đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật). Thời gian lấy 

ý kiến cộng đồng dân cư tối thiểu là 30 ngày. 

- Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về trách nhiệm, hình thức, 

thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng cũng tương tự như Luật Quy hoạch đô thị 

năm 2009. 

- Khoản 3, Điều 19 Luật Quy hoạch năm 2017 quy định về hình thức lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư về quy hoạch như sau: “Việc lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch 
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được thực hiện bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập 

quy hoạch, niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu Điều tra phỏng vấn, tổ 

chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị tổ chức lập quy 

hoạch chưa có trang thông tin điện tử hoặc có nhưng chưa được cộng đồng dân cư 

quan tâm nên việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch sẽ 

hạn chế cộng đồng dân cư tiếp cận. 

Từ các quy định nêu trên, cũng như nội dung trao đổi, thống nhất tại cuộc họp 

ngày 28/12/2021, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, hỗ trợ công tác 

lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ 

thuật cụ thể như sau: 

1. Kính đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố đăng tải tài liệu, hồ sơ liên 

quan đến Nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành: Cao độ nền và thoát nước mặt, Thoát 

nước thải, Cấp nước, Chiếu sáng, Nghĩa trang để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan tham gia góp ý kiến, thời hạn lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày đăng tải. Đây là 

cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện các thủ tục trước khi trình UBND thành phố phê 

duyệt Nhiệm vụ quy hoạch. 

2. Đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử tại địa phương tài liệu, hồ sơ liên quan đến Nhiệm vụ 

quy hoạch chuyên ngành và thông tin cho người dân được biết việc đăng tải lấy ý kiến. 

Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 30 ngày kể từ ngày đăng tải. 

3. Đề nghị các đơn vị tổ chức lập quy hoạch chủ động phối hợp với UBND các 

quận, huyện, phường, xã để cung cấp các thông tin liên quan đến việc đăng tải. 

Lưu ý: Đầu mối liên hệ đối với từng Nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành cụ thể 

như sau: 

- Cao độ nền và thoát nước mặt; Thoát nước thải đô thị: Ông Nguyễn Thế Lữ - 

Phòng Điều hành dự án 3, BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. Điện thoại 

liên hệ: 0906.621007; 

- Cấp nước; Chiếu sáng đô thị: Ông Nguyễn Anh Việt - Phòng Kế hoạch, Ban 

QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp. Điện thoại liên hệ: 

0982.221191; 

- Nghĩa trang đô thị: Ông Nguyễn Tiến Thái - Phòng Kế hoạch thuộc Ban QLDA 

ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điện thoại liên hệ: 

0913.423803; 

(gửi kèm theo hồ sơ lấy ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch). 

Sở Xây dựng rất mong nhận được sự tham gia phối hợp của các đơn vị./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Các sở: GTVT, TN&MT, CT, TT&TT; 

- Lưu: VT, QHKT&PTĐT, HTKT(Bình). 

GIÁM ĐỐC 

 

Phùng Phú Phong 
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