ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

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

Số: 1516/UBND-QLĐT

Pleiku, ngày 29 tháng 5 năm 2020

V/v lấy ý kiến đối với nội dung
nhiệm vụ Quy hoạch phân khu
xây dựng phường Hội Phú,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Quản lý đô thị;
- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin;
- Trưởng Công an thành phố;
- Chủ tịch UBND phường Hội Phú.
Căn cứ Điều 19 Luật Quy hoạch năm 2017 quy định lấy ý kiến về Quy hoạch;
Căn cứ Khoản 1,3,4 Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định:
Xét đề xuất phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 686/BCĐX-QLĐT ngày
22/5/2020; UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một
số nội dung như sau:
1. Tổ chức lấy ý kiến các cá nhân tổ chức, cộng đồng dân cư khu vực lập
quy hoạch và lấy ý kiến các phòng ban, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố
về nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Phú.
(Lưu ý về nội dung lấy ý kiến nhân dân: ý kiến đóng góp liên quan đến góp
ý, xây dựng, hoàn thiện nội dung nhiệm vụ Quy hoạch nêu trên; không tiếp nhận
các phiếu không đồng ý lập Quy hoạch phân khu).
2. Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị bản vẽ, hồ
sơ, các nội dung liên quan để cung cấp cho các đơn vị được lấy ý kiến và báo cáo
trong cuộc họp lấy ý kiến tại phường.
3. Giao phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với phòng Quản lý đô thị triển
khai đăng tải, tuyên truyền nội dung lấy ý kiến nhiệm vụ Quy hoạch trên các
phương tiện thông tin đại chúng và website của UBND thành phố Pleiku.
4. UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hội Phú triển khai thực
hiện một số nội dung như sau:
- Thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về việc lấy ý kiến đối
với nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Phú.
- Gửi giấy mời đến đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận
và các Đoàn thể chính trị xã hội phường Hội Phú, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn Phường để lấy ý kiến tham gia về nội dung nhiệm vụ Quy
hoạch phân khu xây dựng nêu trên (có bản đồ vị trí, ranh giới quy hoạch và mẫu
phiếu lấy ý kiến kèm theo).
- Niêm yết công khai bản đồ phương án quy hoạch tại trụ sở UBND phường
trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp và tổng hợp ý kiến
các tổ chức, cá nhân gửi về UBND thành phố thông qua phòng Quản lý đô thị theo
đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với phòng Quản lý đô thị và các đơn vị có liên quan tổ chức
tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc tham gia góp ý kiến nội dung đồ án
Quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn phường, lưu ý cần làm rõ quan điểm,
chủ trương, sự cần thiết phải lập Quy hoạch xây dựng.
5. Giao Trưởng công an thành phố Pleiku cử lực lượng tham gia bảo vệ an
ninh trật tự trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân khu vực lập quy hoạch.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp và niêm yết, trưng bày bản đồ vị trí
Quy hoạch:
- Thời gian tổ chức họp lấy ý kiến: Vào lúc 14h00’ ngày 04/6/2020.
- Thời gian niêm yết, trưng bày đồ án: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày
04/7/2020.
- Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND & UBND phường Hội Phú.
7. Thành phần tham gia:
- Lãnh đạo UBND thành phố chủ trì;
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND thành phố;
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT và các Đoàn thể chính trị xã
hội phường Hội Phú.
Yêu cầu phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa - Thông tin, Công an thành
phố, UBND phường Hội Phú và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
CHỦ TỊCH
Ủy ban Nhân dân
- TTr Thành ủy (b/cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND Tp;
- Đ/c Hải - CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT-UB.
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