PHIÊU LÁY Ý KIÉN
co QUAN, TÓ CHÚC, CÁ NHÂN VÀ CONG DONG DÂN CU DÓI VÓI HÓ SO
BAN VE CHi GIÓI DUÖNG DÓ Dr ÁN CÅI TAO, NÁNG CÁP TUYÉN

DUONG DU LICH CHÙA TRÅM, HUYEN CHUONG MÝ
Dia diem: Huyen Chuomg My - thàmh phóoHà NÙi

MUC TIÊU- Ý NGH*ÍA
"Phiêu lây ý kiên co quan, tô chúc, cá nhân và cÙng dông dán cu dôi vói hò sub

chi giói tuyên duong du lich chùa Trâm, huyÇn Chuong M" duoc xây drng vÛi måc dich
nhäm: hoàn thiÇn chi giói duong dó theo quy dinh cça Lu-t Quy hoach dô thË.

Trên co sß các ý kiên góp ý, Chúng tôi së tóng hop, phân tich, lura chon các nÙi dung

dê bô sung., hoãc hiÇu echinh nhàm hoàn chinh chi giói duong dó, dáp ing yêu càu phát trièn

chung. Dong thoi, vân phäi dám b£o ding các quy dinh hiÇn hành và phù hop vói Quy
hoach chung xây dung Thü ô Hà NÙi én nm 2030, tâm nhin 2050 dã duoc Thú tuóng
Chinh phù phê duyêttai Quyét dinh 1259/QÐ-TTg ngày 26/07/2011; Quy hoach Giao thông
van tài Thù ô

Hà NÙi dên näm 2030, tàm nhin dÃn nm

2050 dã duoc Thù turóng Chính

phú phê duyêt tai Quyt dinh so S19/QÐ-TTg ngày 31/3/2016; Quy hoach chung xày dung
huyen Churong Mý dên nm

2030, tý lÇ 1/10.000 dã duoc UBND thành phó Hà NÙi phê

duyêt tai quyët dinh só 2512/QÐ-UBND ngày 03/6/2015; Quy ho¡ch chung thË trán sinh
thái Chúc Son d¿n nm 2030, tý lÇ 1/5.000 dã duoc UBND thành phÑ Hà NÙi phé duyêt tai
quyêt dËnh só 505/QÐ-UBND ngày 30/1/2015;

HUONG DN TRÅ LòI
Ban câu hoi gom các phân chính: A. Thông tin cá nhân, B. Ykiên cüa quý vj vê chi
giói duong o, C. Dê nghi tie quý vi. Các câu hôi chç yÁu ó duói dang "ua chon câu trà löi
phù hop", theo dó quý vi có thÃ dánh d¥u X vào nhkng ô tróng phù hop. ô mÙt só cãu
hoi khác, quý vi së duge dê nghË trå loi tryc tiêp vào dong ké cho sân
ldi cua quý vË dài hon không gian cho sn,

(Nêu cau trà

xin vui lòng së dung các kho£ng tróng bên c¡nh).

Phieu lây ý kiên duoc thu thâp tù hòm phiêu, ho·c thu nh-n trong vòng 30 ngày kê tür
ngày niêm yêt hô so thông qua các hinh thée sau dây:

Qua duong bru diÇn dên dija chi: Ban Quän lý du án àu tu xäy dung huyên O
My-63 Hoa Son, ThË tran Chúc Son, HuyÇn Chuong My, TP Hà NÙi.
- Gui truc tiêp t¡i tru sß UBND các x ,

thË trân: Phung Châu, Chúc Son.

Chúng tôi xin trân trÍng c£m on nhïng ý kiên và sy hop tác eúa quý vi!

Phiéu láy ý kièn co quan, 1ó chrc, cá nhan và cing döng din cr doi voi hó so bún va chi giói dtong do dur án
Cái tgo, náng câp iuyen d1rong du ljch chiu Tram,
huyën Chuong My
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1.

CHO

Ngoài ph¡m vi chi giói duÝng ô

Email:
CHÍ GIPI ÐUÒNG Ö

ó:
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C. Ý KIÈN KHÁC

TRAN TRONG CÁM ON SU HOP TÁC CÜA QUÝ VI.!
Phieu láy ý kien co quan, tô chirc, cá nhân và cong dong dan cu dói vói hó so bán vë chi giói uong

Cúi tao, nàng cap tuyên duong du lich chiua Trâm, huyen Chuong My

dó du án

