
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-QLĐT 
V/v xin ý kiến góp ý của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về 

Phương án thiết kế quy hoạch tổng mặt 

bằng Đầu tư xây dựng cải tạo Công viên 

trung tâm thành phố Tam Điệp 

Tam Điệp, ngày      tháng 3 năm 2022 

   

 

Kính gửi:   

 - Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố; 

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã; 

 - Hội Doanh nghiệp thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 

627-TB/TU ngày 20/01/2022.  

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đơn vị tư 

vấn lập phương án thiết kế kiến trúc mặt bằng Công viên trung tâm thành phố Tam 

Điệp theo quan điểm cải tạo nâng cấp, cơ bản giữ nguyên hệ thống cây xanh, hệ 

thống đường giao thông; cải tạo vỉa hè, bồn hoa giữa các tuyến đường trục chính; 

bổ sung thêm đường dạo, chòi nghỉ và các hạng mục thiết yếu đảm bảo thẩm mỹ, 

phù hợp cảnh quan đô thị; di chuyển sân bóng đá dịch vụ hiện nay ra ngoài khu 

vực công viên, dành quỹ đất bố trí sân vui chơi giải trí, tập luyện thể thao ngoài 

trời cho nhân dân; phá bỏ hàng rào bao quanh tạo không gian của công viên mở,... 

Để tiếp tục hoàn thiện phương án, UBND thành phố đăng tải phương án thiết 

kế kiến trúc cải tạo Công viên Trung tâm thành phố Tam Điệp trên Trang thông tin 

điện tử thành phố (https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn). Đồng thời, yêu cầu các phòng, 

đơn vị triển khai thực hiên một số nội dung sau: 

1. UBND các phường xã:  

- Tổ chức tuyên truyền tới đông đảo nhân dân, hướng dẫn nhân dân cách 

thức truy cập, xem phương án thiết kế trên Trang thông tin điện tử thành phố; nắm 

bắt ý kiến, tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND thành phố. 

- UBND phường Bắc Sơn: Tổ chức niêm yết công khai phương án thiết kế 

kiến trúc mặt bằng Công viên trung tâm thành phố Tam Điệp tại trụ sở và tổ dân 

phố để đông đảo nhân dân được biết, góp ý kiến vào phương án trên.Thời gian lấy 

ý kiến từ ngày 28/3/2022 đến hết ngày 08/4/2022 (Gửi kèm bản vẽ màu Ao phương 

án thiết kế). 

https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/
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2. Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố tuyên truyền đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động về phương án thiết kế kiến trúc mặt bằng 

Công viên trung tâm thành phố Tam Điệp; chủ động tham gia, đóng góp ý kiến vào 

phương án.  

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố; Hội 

Doanh nghiệp thành phố chủ động tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về 

phương án thiết kế kiến trúc mặt bằng Công viên trung tâm thành phố Tam Điệp; 

tham gia, đóng góp ý kiến vào phương án.  

Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND thành phố (qua 

Phòng Quản lý đô thị) trước ngày 08/4/2022. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Tống Đức Thuận 
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