
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƢƠNG 

PHIẾU XIN Ý KIẾN 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ ĐỐI VỚI 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN ĐÔ LƢƠNG GIAI ĐOẠN 

2021-2030, TẦMNHÌN 2050. 

 

I. MỤC TIÊU - Ý NGHĨA 

“Phiếu xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ đối với 

đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lƣơng giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050” đƣợc xây dựng với mục đích tranh thủ thêm các ý kiến tâm huyết của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để hoàn thiện Đồ án Quy hoạch đảm 

bảo chất lƣợng, sát với thực tế của địa phƣơng, cung nhƣ quy định của Luật Xây 

dựng, Luật Quy hoạch. 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, chúng tôi sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội 

dung để bổ sung, hoặc hiệu chỉnh nhằm hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch, đáp ứng yêu 

cầu phát triển chung của huyện. 

II. HƢỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Bản câu hỏi gồm các phần chính: 

A. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến; 

B. Ý kiến đóng góp cho Đồ án Quy hoạch; 

C. Đ ề nghị khác. 

Các câu hỏi chủ yếu ở dƣới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá: "Có - Không” 

hoặc "Đầy đủ - Chƣa đầy đủ" (đánh dấu X vào những ô trống ); và ý kiến bổ 

sung tại dòng kẻ cho sẵn ..................................... ; 

Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử 

dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý 

viết tay). 

Phiếu xin ý kiến đƣợc thu nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày đƣợc Niêm yết 

công khai trên cổng Thông tin điện tử của huyện. Ngoài ra, Quý vị có thể gửi 

Phiếu đóng góp ý kiến qua email, fax hoặc đƣờng bƣu điện đến địa chỉ dƣới đây: 

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đô Lƣơng; 

Email: congthuongdl@gmail.com; 

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lƣơng, huyện ô Lƣơng, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0968223678 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị! 



 

A. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH. 

1. Quý vị có đồng thuận với nội dung đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng của đồ 

án quy hoạch hay không? 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quý vị có đồng thuận với các định hƣớng quy hoạch đề ra hay không? 

2.1. Định hƣớng phát triển không gian vùng: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....…… 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.2. Định hƣớng Khu vực phát triển đô thị và nông thôn: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Định hƣớng phát triển thƣơng mại, dịch vụ, du lịch: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Định hƣớng phát triển Công nghiệp: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                   

                   

                   

                   

                   



 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

2.5. Định hƣớng phát triển Nông nghiệp: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6. Định hƣớng phát triển Văn hóa- Thể thao: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7. Định hƣớng phát triển Giáo dục – Y tế: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

2.8. Định hƣớng phát triển giao thông: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.9. Định hƣớng cấp, thoát nƣớc: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.10. Định hƣớng cấp điện – Thông tin liên lạc: 

                   

                   

                   

                   

                   



 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.11. Định hƣớng Thoát nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.12. Định hƣớng các giải pháp bảo vệ môi trƣờng: 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quý vị có đồng thuận với các chƣơng trình chiến lƣợc phát triển vùng hay không? 

       Có                                                                   Không            

 

Ý kiến bổ sung: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Ý KIẾN KHÁC. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            NGƢỜI GÓP Ý 

                                                                  (Ký ghi rõ họ tên)

                   

                   

                   

                   



 

 


