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PHIẾU Ý KIẾN 

Góp ý đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

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

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 CHUNG 

Quý vị có đồng thuận với nội dung Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng 
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đề ra. 

1. Sự cần thiết và mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch   Có   Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

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

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

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

2. Phạm vi và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch:    Có    Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

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

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

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

3. Nội dung trọng tâm lập điều chỉnh quy hoạch:           Có    Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

 

Để mở tài liệu xin hãy scan mã QR hoặc truy cập địa chỉ: 
http://vqh.hanoi.gov.vn/index.php?nv=nvform/Nhiem-vu-Dieu-chinh-QHC-Thu-do-Ha-
Noi-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-66&language=vi 
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……………………….…………………………………………………………………………… 

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

4. Yêu cầu nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch:             Có   Không 

Ý kiến bổ sung:  

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

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

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

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

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

C. Ý KIẾN KHÁC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

        (Ký và  ghi rõ họ tên) 

 

 


