
        

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

CƠ SỞ HẠ TẦNG ƢU TIÊN        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BQL-KHĐT 

V/v Đăng tải thông tin Đồ án Quy hoạch phân 

khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 để lấy ý 

kiến tại trang thông tin điện tử 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND các quận: Liên Chiểu, Cẩm Lệ;  

- UBND huyện Hòa Vang; 

- Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc Gia.  

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ 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. 

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 đến năm 

2045, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (Ban QLDA) đã hoàn 

thành hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh và 

được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 

04/3/2022. 

Hiện nay, Ban QLDA đã phối hợp với Đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch 

đô thị và Nông thôn quốc gia) hoàn thành Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm 

lõi xanh, TL 1/2.000. Trên cơ sở ý kiến 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, quy định tại Điều 20, 

21 - Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 16, 17 - Luật Xây dựng năm 

2014, Ban QLDA kính đề nghị Văn phòng UBND thành phố hỗ trợ đăng tải 

thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố, 

Sở Xây dựng hỗ trợ đăng tải thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến trên Trang 

thông tin điện tử Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang hỗ trợ đăng tải thông 

tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử huyện Hòa Vang, 
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UBND quận Liên Chiểu hỗ trợ đăng tải thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến 

trên Trang thông tin điện tử quận Liên Chiểu, UBND quận Cẩm Lệ hỗ trợ đăng 

tải thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử quận 

Cẩm Lệ và Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc Gia đăng tải trên thông 

tin điện tử của đơn vị. 

1. Hồ sơ đăng tải gồm: 

- Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh, quy hoạch phân khu Trung tâm lõi 

xanh, tỉ lệ 1/2.000 và hồ sơ Nhiệm vụ kèm theo; 

- Đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh; 

- Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư; 

Vui lòng tải tài liệu theo địa chỉ đường link:  

https://drive.google.com/file/d/16dEjGkgpjb3ppiXDUG7XDaJ

HHku1qvDy/view?usp=sharing 

2. Thời gian lấy ý kiến 

- Đối với cơ quan có ý kiến gửi về Ban QLDA trước ngày 25/10/2022; 

- Đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có ý kiến gửi về Ban 

QLDA trước ngày 15/11/2022; 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến 

- Địa chỉ đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý các dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Tầng 4, Nhà làm việc các Ban 

Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48 đường Võ An Ninh, 

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.  

- Địa chỉ mail: danangpiip@gmail.com  

Trong quá trình tham gia góp ý hồ sơ quy hoạch phân khu nếu có vướng 

mắc xin vui lòng liên hệ SĐT Ban QLDA: 0236 3562677 hoặc ông Võ Duy 

Tân: 0916466488.  

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng 

rất mong được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị để Ban QLDA hoàn thành 

nhiệm vụ UBND thành phố giao./. 
 

 

    Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- PCT. Lê Quang Nam - CT HĐTĐ (để b/cáo); 

- Liên hiệp các Hội KH và KT (để p/hợp); 

- Lưu: VT, KHĐT (Duy Tân-7). 

L 

 

 

 

 

Lê Thành Hƣng 
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