
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

––––––––––––
Số:          /UBND-QLĐT

V/v công khai thông tin, lấy ý kiến đóng 
góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án 
Điều chỉnh Quy hoạch Khu vực phía 

Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy 
hoạch phân khu Khu liên hợp Văn hóa - 
Thể thao, Giáo dục, Y tế và khu dân cư 
kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam 

thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
    –––––––––––––––––––––––

     Hải Dương, ngày        tháng  01  năm 2023

Kính gửi: UBND các phường, xã: Thạch Khôi, Liên Hồng, Gia Xuyên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại Công văn số 15/UBND-
VP ngày 04/01/2023 về tổ chức lập các quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch Khu 
vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu Khu liên hợp 
Văn hóa - Thể thao, Giáo dục, Y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại 
phía Nam thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.

Để công tác tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch trên 
sớm được triển khai, theo đúng trình tự quy định, UBND thành phố có ý kiến 
chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các phường, xã: Thạch Khôi, Liên Hồng, Gia Xuyên chủ 
trì, phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần AMCEL Việt Nam tổ chức 
công khai thông tin, lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Khu vực phía 
Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc Quy hoạch phân khu Khu liên hợp văn hóa - 
thể thao, giáo dục, y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành 
phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 theo đúng quy định hiện hành. Trong đó:

- Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện 
bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện bằng phiếu góp ý 
thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch 
trên phương tiện thông tin đại chúng (Có phiếu góp ý gửi kèm theo).

- Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng ít nhất là 15 ngày đối với cơ 
quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan có ý 
kiến tham gia đóng góp, UBND các phường, xã: Thạch Khôi, Liên Hồng, Gia 
Xuyên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (bằng văn bản) để 
làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
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2. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố Hải Dương hướng dẫn, phối hợp 
với UBND các phường, xã: Thạch Khôi, Liên Hồng, Gia Xuyên và đơn vị tư 
vấn trong quá trình thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy HD (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như trên;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Văn Quản
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