
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY 

 

Số:       /UBND-ĐCXD 
V/v lấy ý kiến khu dân cư điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà 

Nẵng về phân bổ dân số các phân khu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Khê Tây, ngày       tháng  8  năm 2022 

                          Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Khê 

               

Thực hiện công văn số 1333/UBND-QLĐT ngày 04 tháng 7 năm 2022 

của UBND quận Thanh Khê về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên 

quan đến điề chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng về phân bổ dân 

số các phân khu. 

UBND phường Thanh Khê Tây đã ban hành thông báo số 90/TB-UBND 

ngày 04/8/2022 gửi đến Ban điều hành tổ dân phố được biết chủ trương, đồng 

thời thông tin địa điểm niêm yết công khai bản đồ phân khu và báo cáo điều 

chỉnh tại UBND phường Thanh Khê Tây và phát phiếu lấy ý kiến góp ý. 

Sau khi ban hành thông báo và phát phiếu lấy ý kiến. UBND phường đã 

tiến hành tổng hợp các phiếu ý kiến cộng đồng khu dân cư cơ bản thống nhất với 

đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng về phân bổ dân số 

các phân khu. 

UBND phường Thanh Khê Tây kính báo cáo Phòng Quản lý đô thị quận 

Thanh Khê toàn bộ nội dung khảo sát về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên 

quan đến điề chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng về phân bổ dân 

số các phân khu trên địa bàn phường Thanh Khê Tây./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Nhật Diệu 
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