
                       
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH 

 DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BDDCN-KH Đà Nẵng, ngày      tháng 12 năm 2022 

V/v đăng tải thông tin đồ án Quy hoạch 

phân khu TL 1/2000 Phân khu Ven sông 

 àn và bờ  ông 

 

  

                  Kính gửi:             

 - Văn phòng      thành phố; 

 - Sở Xây dựng;  

  

-      các quận:  ải Châu,  hanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn  rà, 

 gũ  ành Sơn; 

 - Viện quy hoach Xây dựng  à  ẵng 
 

 an Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

 à  ẵng ( an QL A) được      thành phố giao triển khai Quy hoạch phân khu 

Ven sông  àn và bờ  ông TL1/2000 theo Kế hoạch số 111/K -UBND ngày 

10/6/2021. 

 iên nay,  an QL A đã phối hợp với đơn vị tư vấn Viện quy hoach Xây 

dựng  à  ẵng ( ơn vị tư vấn) lập hồ sơ quy hoạch phân khu  L 1/2000  hân khu 

Ven sông  àn và bờ  ông.  rên cơ sở ý kiến chỉ đạo của      thành phố tại 

Công văn số 3381/    -     ngày 21/6/2022, hướng dẫn của Sở Xây dựng tại 

Công văn số 4447/SX -Q K &     ngày 27/6/2022 và quy định tại  iều 20, 

21 – Luật Quy hoạch  ô thị số 30/2009/Q 12 ngày 17/6/2009, Ban QLDA kính 

đề nghị Văn phòng      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 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,      quận  ải Châu hỗ trợ đăng tải thông 

tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử quận  ải Châu, 

     quận  hanh Khê hỗ trợ đăng tải thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến 

trên Trang thông tin điện tử quận Thanh Khê,      quận Sơn  rà hỗ trợ đăng tải 

thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử quận Sơn  rà, 

     quận  gũ  ành Sơn hỗ trợ đăng tải thông tin đồ án quy hoạch để lấy ý kiến 

trên Trang thông tin điện tử quận  gũ  ành Sơn và Viện quy hoach Xây dựng  à 

 ẵng đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

1. Hồ sơ đăng tải gồm: 

-  hiệm vụ quy hoạch phân khu Ven sông  àn và bờ  ông  L 1/2.000 được 

phê duyệt tại Quyết định số 817/Q -     ngày 28/03/2022 của      thành 

phố; 

-  ồ án quy hoạch phân khu Ven sông  àn và bờ  ông  L 1/2.000; 

-  hiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; 
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Tải tài liệu theo địa chỉ đường link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1At_bwm7FYhwUY2cz96vmp_f7

-pUIRusV?usp=share_link 

2. Thời gian lấy ý kiến 

 -  ối với các cơ quan có ý kiến gửi về  an QL A trước ngày 22/12/2022. 

-  ối với tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư có ý kiến gửi về  an QL A 

trước ngày 10/01/2023. 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến 

-  ịa chỉ đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch:  an QL A   X  các 

công trình dân dụng và công nghiệp, tầng 2,  òa nhà làm làm việc các  an QL A 

và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48 đường Võ An  inh, phường  òa Xuân, 

quận Cẩm Lệ, thành phố  à  ẵng. 

 rong quá trình tổ chức phản biện nếu có vướng mắc liên hệ  hòng Kế 

hoạch -  an QL A, S  : 0982.22.11.91 ( guyễn Anh Việt). 

 an Quản lý dự án   X  các công trình dân dụng và công nghiệp rất mong 

được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị để  an QL A hoàn thành nhiệm vụ 

     thành phố giao./. 
 

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

- Lưu: V , K  (Việt). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tuyết 
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