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PHIẾU Ý KIẾN GÓP Ý 

Đ i v i Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  

Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ 
Địa điểm: Phườn  Hu ền Tụn  và phườn  N u ễn Thị Minh Khai, thành phố Bắ  K n, 

tỉnh Bắ  K n 

------------------------------------------------- 

A. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………………………………………….......... 

B. Ý KIẾN GÓP Ý CHO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU 

Quý vị có đồng thuận v i nội dung “Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ” đề ra. 

1. Yêu cầu về công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu:     Có           Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

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

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

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

2. Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến tr c cảnh quan:        Có    Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

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

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

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

3. Yêu cầu về kết n i hạ tầng kỹ thuật:  Có    Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

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

C. Ý KIẾN KHÁC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

        (Ký tên, đóng dấu) 

 

 


