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S& 53Y/BC-UBND M9 Tho, ngày/16 tháng//nàm 2022 

BAO CÁO 
V vic tong h9'p, tiêp thu và giãi trInh kiên dóng gop cüa nhân dan dÔi 

vOl Quy hoich sü' duing dat den nám 2030 và kê hoich sfr diung dat Ham dâu 
cüa quy hoch sfr dujng dat thành phô M5 Tho 

Can ci Luçt T chi'c hInh quyn dja phu'cmg ngày 19/6/2015, Luát tha 

di, bd sung m5t sd diu cza Lut To chi'c ChInh phi và Lut To chi'c chInh 

quyn dja phirn'ng ngày 22/11/2019, 

Can ci Diu 43 Lut Dt dai ngày 29/11/2013, Lut Quy hogch sd 
21/2017/QHJ4 ngày 24/]]/2017, Luát sj'ra ddi, bO sung m3t so diêu cza 37 Lut 

Co lien quan dê'n quy hogch ngày 20/11/2018, 

Can c& Diu 8 Nghj djnh s 43/2014/ND-C'P ngày 15/5/2014 cza ChInh 

phñ quy dinh chi tié't thi hành mót s diu cña Luát Da't dai diic tha di, b 

sung tgi Khoán 4 Diu 1 Nghj djnh sd 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cia 

ChInh phz v tha di, bd sung mç5t sO' nghj djnh quy djnh chi tié't thi hành Lut 

Dá't dai, 

Can ci Thông báo sO' 4884/TB-UBND ngày 15/9/2022 Uy ban nhân 
dan thành M My Tho v vic lO'y kién nhán dan v Quy hogch th dyng dá't 
dé'n nàm 2030 và ké' hogch st' dyng dO't nám dcu cza quy hogch th dyng dO't 
thành M MyY Tho, tinh Tin Giang. 

lily ban nhân dan thành pM M Tho t chirc 1y kin dóng gop cüa nhân 
dan trên dja bàn thành pM di vi Quy hotch sr diing dt dn näm 2030 và k 
hoach si:r diing dt 11am du cüa quy hotch sir dicing dt thành pM M Tho. Sau 
thñ gian 1y kin gop cüa nhân dan ô các phu&ng, xã theo quy dijnh, lily ban 
than dan thành pM tng hçip và giãi trInh các kin dóng gop cüa than dan các 
phuOng, xã, cii th thu sau: 

1. Các kin dóng gop cüa 17 phtrô'ng, xã: 

1.1. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan PhirO'ng 1 tii Báo cáo so 
9481BC-UBND ngày 28/10/2022: 

Phuing 1 có các kin gop thu sau: 



- Diu chinh ten: Ban Chi huy Quân sir tinh Tin Giang thãnh Bô Chi buy 
Quân sir tinh Tin Giang. 

- Diu chinh ten Tru&ng Mu giáo Hoa Hng thành Truô'ng Mm non 
Hoa Hông. 

- D nghj ghi rô ten cüa các thi:ra Mt diem Mu giá. 

- D nghj chuyn B CM huy Quân sir tinh Tin Giang ra khôi khu dan Cu. 

- D nghj xem xét dua vào si d%ing qu Mt sau lung Tôa an Nhân dan. 

- D nghj nhanh Chóng thIrC hin cáC dir an d nguài dan an tam san xut 
và sinh boat. 

1.2. kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phurô'ng 2 tii Báo cáo s 
7261BC-UBND ngãy 27/10/2022: 

Phis?ng 2 Co Các kin gop nhu sau: 

- Quy hoCh ththng Lê Thj Hng Gm d nghj diu chinh li danh miic 
du?mg Lê Thj Hng Gm (không di qua dja bàn phung 2). 

- [Mu giá QSDD thira Mt 554 t? bàn d s6 8 d nghj chuyen Mu giá thira 
Mt nay thành m rng trii sâ khu ph6 3. 

1.3. kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phirông 3 tii Báo cáo s 
187/BC-IJBND ngày 02/11/2022: 

Thng nht danh m Cong trInh thicc hin theo d1r tháo Quy hotCh str 

dicing Mt dn näm 2030 và k hotCh sir diing Mt nàm Mu ua quy hoach  sir 

diing Mt thành ph M Tho. 

1.4. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phirô'ng 4 tti Báo cáo s 
831/BC-UBND ngäy 31/10/2022: 

Phung 4 CO CC kin gop nhir sau: 

- [Mt 0' dO thj: kim tra thüa Mt 896 t0' bàn d s 13 b sung trén bàn do. 

- [Mt giao thông: M0' rng via he dux0'ng Trn Hung D?o  (don tü du0'ng 

L Thu&ng Kiêt — Lê Thj Hng Gâm) và du0'ng Dông Da. 

- [Mt y t& diu chinh sO t? bàn dO (so 32 thành so 2). 

- [Mt thuang mi - djch vii: xem li miic 1.1 (biu 1 OICH). 

- [Mt Mu giá: thüa Mt s 132, t0' bàn d s 5, UBND phu0'ng CO COng 
van so 504/IJBND ngày 05/7/2022 ye ViC xin gitt l?i  khOng dua Mu giá quyn 
sü diing Mt. 
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- D.t xây dirng cci sà giáo ditc và dào tao:  miic 4.2 mi rng Tnnmg Tiêu 

hçc Lé Qu Don giãi tOa các thira dt 201, 216, 217, 218, 243 ti bàn d s 5. Uy 

ban nhân dan phu&ng có 1y kin các chü sü diing cüa các thüa d1t nay thI chü 

sr dimg các thàa dt không dng tmnh vic quy hotch giãi tOa d m rng 

Trumg Tiu hoc Lê Qu Don. D nghj trao di và lay kiên cüa Phông Giáo 

diic và Dào to thành ph M Tho. 

- Giao dt có thu tin sü dirng dt: chuyn m1ic dIch sir diing tü dtt giao 

thông sang dt do thj din tIch 300m2. Phn dt ctp cng Bach Nba sau khi trü 

din tich cing va 1 cng tip giáp thira 55, t?i bàn d s 2. 

1.5. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phunrng 5 ti Báo cáo so 

7791BC-UBND ngày 27/10/2022: 

Phuèng 5 Co CáC ' kin gop nhu sau: 

- Ctn cOng khai quy hoach dn nhân dan trên dja bàn Phu?ing 5 d nhân 

dan bi&. 

- Xem xét xóa quy hoach nhüng khu dà quy hoach lâu nhung không thirc 

hin d ngu?i dan có th len th cu Va nhà thu khu quy hoach d.t nhà O tái 
djnh cu tti khu ph 4, Phu?mg 5. 

- Xem lai xóa khu quy hoch dt giáo diic trithng TUCS ti khu ph 8, 
Phithng 5 do bj trüng khu quy hoch dt giáo diic trung THCS ti khu phô 4, 
Phithng 5 và có mt s thüa dt lüa nuóc nguOri dan có thu CU chuyn mic dich 
si:r diing dt (do Phumg 5 không Con dt lüa ninc). 

1.6. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phu*ng 6 tii Báo cáo so 

5821BC-UBND ngày 29/10/2022: 

PhuOng 6 có the kiM gop thu sau: 

- DiM chinh ten Siêu thj thàth dt TM1DV ti vi trI tY bàn d s 35, 36. 

- Giü nguyen hin trng kênh xáng ciit khi thrc hin quy hoach giai don 2. 

- DiM chith du?ing hem cüa các LIA xung cOn chiM rng duäng be 

tong 3m cho diing hin trng thirc t. Phn dt hai ben du?mg chuyM tü dat giao 
thông sang dt ODT. 

1.7. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phtrong 7 tii Báo cáo so 

5521BC-UBND ngày 30/10/2022: 

Phung 7 có các kiM gop thu sau: 
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- Bó du giá thira dt s 390, t? bàn d s 07. 

- Tnr?mg Hoa Mi CQ si 1 giao v cho Trung Tam y tê. 

- Tmng Hça Mi Co sâ 2 (xin giao cho Uy ban d xây dirng doàn th). 

1.8. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan Phtnrng 8 t,i Báo cáo s 
372/BC-IJBND ngày 3 1/10/2022: 

Tt cá các ngành, doàn th, 8 khu ph và dai  din nhân dan trên dja bàn 
PhuO'ng 8 thông nhât theo báo cáo torn tt quy hoich si:r diing dt den nAm 2030 

và k hoach sü dung dt nàm du cüa quy hoch sir diing dt thành ph M Tho. 

1.9. ' kin dóng gop cüa Uy ban nhân dan PhtrOng 9 ti Báo cáo s 
2671BC-UBND ngày 31/10/2022: 

PhuO'ng 9 có các kiên gop nhu sau: 

- Xem xét xóa quy hoach nhu'ng khu dã quy hoch lâu nhung không thirc 
hin d nguOri dan có th chuyn miic dIch si'r ding dt và xây dirng nhà & dc 
bit là ti khu phé 3. 

- Tru&ng hçp Trix&ng Cao Dng Y t tinh Tiên Giang (m& rng), xin 
kin CO nên hüy bO hay không? Cong trInh nay dä quy hoach dn nay là 20 nãm 

nhimg không thrc hin duc, gay büc xüc cho ngu&i dan và xem lti vj trI cong 

trinh nay (do bàn d giy ti th&i dim trInh bay cO khác v&i bàn d quy hoich 
phân khu phIa Dông). 

1.10. Y kiên cióng gop cüa Uy ban nhãn dan Ph.rO'ng 10 tii Báo cáo s 
243/BC-UBND ngày 02/11/2022: 

Phis&ng 10 có các kiên gop nhu sau: 

Thng nht ni dung, dng th&i không ghi then kin cüa cong dng dan 

cu. Riêng UBND Phti&ng 10 d nghj áp ranh quy ho?ch Khu thiiang mii djch 

vii phIa Tây Bc vào cho dung ranh. 

1.11. Y kiên dOng gop cüa Uy ban nhân dan phirong Tan Long ti 
Báo cáo s6 593/BC-UBND ngày 28/10/2022: 

Thng nht, không có kin gop gI them v Quy hoach sr diing dt dn 

näm 2030 và k hoich sir diing dt näm du cüa quy hoich sir diing dt thành 
ph M Tho. 

1.12. Y kiên dOng gOp cüa Uy ban nhân dan xã ThOi Son ti Báo cáo 
so 1401BC-UIBND ngày 01/11/2022: 

Xà Th&i Son có các kin gop nhu sau: 
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- Bë sung them vj trI tri si cong an vj trI t 35 cp nht len bàn d. 

- Dt thuong mti djch vii: Khu th thao duói nithc: hin các h dan bj ánh 

hu&ng trong khu quy hotch d nghj xem xét xung quy hotch (co &n kern theo). 

- Dumg ti 18 p Th&i Thun dM thành to 11. 

- Dumg cã sirc b nam di ten thành t 14, p Thii Thun. 

- Dithng cã sirc b bc di ten thành t 15, p Thai Thun. 

- B sung 2 tuyn dung t 1 p Thói boa, dizO'ng t 2 p Thai Hôa (3m). 

- Bi sung tuyn dung t 14 p Thai Thutn. 

- B sung tuyn diRing ti 12 âp Thai BInh. 

- Dat tru s& âp Thai HOa. 

- Bô sung du?mg to 9 ap Thai BInh. 

- Bô sung dithng t 10, 15 ap Thii Thun 

- Bô sung dithng t 5 p Thói HOa, dim du dithng huyn 94C, dim 

cui ho bà Nhàn. 

- B sung duang t 3 p Thói Thnh, dim dâu dumg huyn 94C, diem 

cui ông Quang du ljch. 

- B sung duang t 15, 17 p Thói Thinh, diem du drithng dn câu Rch 
Miêu, dim cuoi Ong 4 Hirc. 

- Xung quy hoach  khu Cong viên vithn hoa 2 ha (p Thai Thanh). 

1.13. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan xã Trung An ti Báo cáo 
s 10611BC-UBND ngày 27/10/2022: 

Xâ Trung An có các kin gop nhu sau: 

- Duang tinh 870B (dat ten mâi là duang Pham Hung): khOng di qua dja 
bàn xâ Phuac Thanh. 

- Duang huyn 94B (dat ten mai là duang Trn Van HiM): không di qua 

dija bàn xâ Phuóc Th?nh, d nghj chinh 51ra b sung di qua dja bàn Phuang 10. 

- DrnTmg Doàn Thj Nghip (dotn tir duang Pham Hung den duang tinh 
870): khOng dii qua dja bàn Phuang 10. 
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- H thing giao thông trong dir an xày drng thit ch cüa cong doàn tai  khu 
cOng nghip M5 Tho (thuc khu dan cu An Hôa): dé nghj bO "thuc khu dan cu 
An Hôa" là thuc dja bàn xâ Dto Thnh, không thuc dja bàn xã Trung An. 

- Du?mg Lê Thj Hng Gâm: khOng di qua dja bàn xã Trung An, chi có 
ththng Ngô Gia Tir di qua dja bàn xà Trung An. 

- Dithng Ph?m Thanh: nu xác djnh là dung Phm Thanh hin htru là 

khOng thu)c dja bàn xã Trung An. Con nu xác djnh là dumg Pham Thanh ni 
dài là co di qua dja bàn xã Trung An. 

- Quy hoich cOng viên cay xanh: vi tn quy hoich ti p 5, xã Trung An: 
d nghi diu chinh xóa quy hotch cong viên cay xanh, nu không th diu chinh 

xóa quy hotch cOng viên cay xanh thI d nghj giám quy mô din tIch quy ho?ch 
cong viên cay xanh, Ci th: 

+ Diu chinh t& tim du?mg Nguyen Thj Thp vào 100 met là quy hoach 

dt i tti nOng thôn, không quy hotch cOng viên cay xanh vj trI tip giáp mt tin 

du&ng Nguyn Thj Thp, l do: ãnh huàng dn phát trin kinh t xã hi, han  ch 
quyên cüa ngu?ii sü diing dt, khó khan trong cOng tác quàn l dt dai, quãn 1 
trt ti,r xây dirng do thj. 

+ Tuang tr, diu chinh tü tuyn kênh mói vào 100 met là quy hotch dt i 

tai nông thôn, không quy hoach cong viên cay xanh vi trI tip giáp mt tin 
tuyn kênh mdi, l do: ành hung dn phát trin kinh t xã hôi, han  chê quyn 
cüa nguôi sr ditng dt, khó khAn trong cOng tác quân l dt dai, quàn 1 trt ti,r 
xây dirng do thj. 

- Quy hoach  cOng viên cay xanh: vi trI quy hoach tai p 1, xã Trung An: 

d nghj diu chinh xóa quy hotch cong viên cay xanh, nu không th diu chinh 

xóa quy hoach cong viên cay xanh thI d nghj giâm quy mô din tIch quy hoach 
cOng viên cay xanh, cii th& 

+ Diêu chinh tü tim du?ng Pham Hung vào 100 met là quy hoach dt i tti 
nông thôn, khOng quy hoich cOng viên cay xanh vj trI tip giáp mt tin dung 

Pham Hung, l do: ãnh hu&ng dn phát trin kinh t xã hi, hn ch quyn cüa 

ngu?i sir diing d&, khó khän trong cOng tac quãn l dt dai, quãn l trt tir xay 
drng dO thj. 

+ Tuang tic, diu chinh tiir tuyn kênh 73 vào 100 met là quy hoach  dt 

t?i nOng thOn, khOng quy hoach cOng viên cay xanh vj trI tip giáp mt tin 
tuyn kênh 73, 1 do: ánh hu&ng dn phát trin kinh t xã hi, han  ch quyn cüa 
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ngithi si1 diing dtt, khó khän trong cong tác quàn 1 dt dai, quàn 1 trit ti,r xây 

dirng do thj. 

+ Tiscing tir, diu chinh tü tuyn rach  Cái Ngang vào 100 met là quy 

hoach dt a tai nông thôn, không quy hoach cOng viên cay xanh vi trI tiêp giáp 

mitt tin tuyn rach  Cái Ngang, l do: ành hi.thng dn phát trin kinh t xã hi, 

han ch quyn cüa ngithi si:r dicing dt, khó khän trong cOng tác quãn l dt dai, 

quàn l trt ti,r xây dirng do thj. 

- Quy hoach  tht nOng nghip cao ngh cao, vi trI quy hoach tai  Ap Dng 

xã Trung An: d nghj diu chinh xóa quy hoach dt nghip cong ngh cao, nêu 

không th diu chinh xóa quy hoach  dt nông nghip cong ngh cao, thI d nghj 

giâm quy mO din tIch quy hotch dt nông nghip cong ngh cao, cii th: Diu 

chinh tü tim duing tinh 870 vào 100 met là quy hoach  dt a tai nông thôn, 

không quy hoch dt nông nghip cOng ngh cao vi trI tip giáp mt tiM duang 

tinh 870, l do: ành hu&ng dM phát triM kinh t xã hi, han  ch quyM cña 

nguai sà diing dt, khó khán trong cOng tác quàn 1 dt dai, quân l trQt ti,r xay 

dirng dO thj. 

- D nghj quy hoach dt i tii nOng thôn di vai vj trI mt tiM cac tuyM 

du&ng Huyn 93, 94, 95 và các tuyM duang triic chInh trên dja bàn xã Trung An, 

quy hoach  tü tim du?mg ra mi ben là 100 met là quy hoach  dt tti nông thôn. 

- D nghj các tuyM dming hem trên dja bàn xã Trung An, quy hoach mi 

rng các tuyM dung hem tü 4 met tth len, d dáp lrng phát triM kinh t - xã hi 
cüa xà Trung An dM nàm 2030. 

1.14. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhn dan xã Phu*c Thanh tii Báo 
cáo s 6451BC-UBND ngày 28/10/2022: 

Xã Phuóc Thanh có các kiên gop nhu sau: 

- DiM chinh danh miic cOng trInh Quy hoach sü dicing dt den nãm 2030: 

+ Miic 5.14 Du?mg s 9 p Giáp Nithc tthng m1ic 5.33 diM chinh dim 
cui nba ông NguyM Van HOa thành kênh DIa Thüng; 

+ Mitc 5.15 Duang nhánh rë s 1 âp Long M trüng m1Tc 5.34; 

+ Duang Ba Pho: Du duang Trân Van Ciru diM chinh dim cuôi duO'ng 
T 4; 

+ Nhà may xir 1 nuac thai: l2ha, xem xét tInh khà thi; 

+ Ch du mi nOng san: xem xét tInh khà thi do dtthng vao nhO. 
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+ Du&ng nliánh rë s6 7 th 17: diu chinh giáp du&ng so 7 to 17. 

+ Mjc 5.39: Du dung s6 1 p Long M diu chinh dim cui ththng 
Mr Hung thành (Dithng nhánh rë sêi 1, tO 14). 

+ Muc 5.38: Dim du nhà Trân Thj Dçt chinh Duô'ng Tinh 1 870, Diem 
cui Di.r?mg Giao Lien chinh thành dung 17. 

- D nghj các tuyn du&ng b sung rnOi trên dja bàn xã Phucc Thtnh, quy 

hoach ma rng các tuyn du&ng hem tü 2,5m -3m, d dáp irng phát trin kinh t 
xã hôi cüa xã Phuac Thanh dn 11am 2030: 

+ Di.rông kênh Hai Dng p Phithc Hôa dim du duang duang Ba Thin 
diem cui Quc 1 1A (Hin trtng 1 .5m, Quy hoch 3m). 

+ Dithng t 13+14 p Phithc Thugtn dim du duang Mt Quang dim 

cui Ta Cong Tn (Hin trng im, Quy hoch 3m). 

+ Duang t 15 p Phuâc Thun diem du dithng Doàn Thj Nghip dim 
cui dithng Mt Quang (Hin tring 2m, Quy hoach 3m). 

+ Dmmg nhánh rë t 16 dim du ththng Chin Châu dim cui du&ng 

Lien p Phuac HOa - Phithc Thun (Hin trng churn có, Quy hoch 3m). 

+ Dithng s 4 p Phmc Thun diem dâu Dithng Tinh 1 870 diem cuôi 
cu 7 Quy (Hin tr1ng 2m, Quy hoch 3m). 

+ Di.rông To 13-15 Phuâc Thi4n diem du dithng Mt Quang dim cu,i 

To 14 (Hin trtng 1 m, Quy hoich 2,5m). 

- Ngoài ra con kin gop cüa nguai dan p Long Hung (ông Nguyn 

Tn Thirc): Quyt djnh 1441 ngày 19/12/2019 Quy hotch Tây Bäc do thj djch 

vut thuxang mti. 

-Ykiên: 

+ Quán trit Nghj Quyt 538-BCT. 

+ Khoân 2 và Khoãn 3, Diêu 49 Lust dat dai 2013. 

- Nu 3 näm churn cOng b k hoich quy ho?ch, thu hi dt, diu chinh, 
hUy bó. 

- Nguyen v9ng cüa ngithi dan: Nguai sir diing dtt không bj v quyn lqi 

theo quy djnh cüa 1ut dt dai. 

1.15. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan xã Dao Thanh tii Báo 
cáo s6 17921BC-UBND ngày 28/10/2022: 



9 

Xã Dao  Thanh có các kin gop nhu sau: 

- Kiêm tra lai danh miic ten các cong trInh giao thông nông thôn bj tràng. 

- Diên tIch d.t lüa trên giy chirng then cüa nguôi dan, nhixng thirc t da 

là dt trng cay lâu näm. D nghj Co quan có thm quyn cho chuyn miic dIch 

sir diing sang dt trng cay lâu näm, k cá nm trong Quy hoach  phân khu và k 

hoach sü diing dt. (Theo thong kê Uy ban nhân dan xã Dio Thinh, dn thai 

dim nay có 267 thira dt, din tIch 52 ha). 

1.16. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan xã M5 Phong tii Báo cáo 
s 12611BC-UBND ngày 26/10/2022: 

D nghj ngành chirc näng xem xét diu chinh quy hoach NghTa trang 

thành ph M5 Tho, xem có th%rc hin không, nu không thrc hin thI nên xóa 

quy hoch d dam bão quyn sü dicing dt cüa ngisñ dan. 

1.17. Y kiên dóng gop cüa Uy ban nhân dan xã Tan M5 Chánh tii 
Báo cáo s 1101IBC-UBND ngày 03/11/2022: 

Các ban ngành, doàn th, Mt trn t quOc xã, 06 Ban vtn dng âp cüng 

toàn th nhân dan trên dja bàn xã thng tht theo báo cáo torn tt quy hoach str 

dung dt dn näm 2030 và k hoich sü diing dt näm du cüa quy hotch si:r 
diing dt thành ph M Tho. 

2. Trang thông tin din tir thành phô M5? Tho và Cong thông tin din 
tir tinh Tiên Giang: sau 30 ngày dàng tãi ni dung ly kiên nhân dan trên 
Trang thông tin din tü thành ph M Tho có ghi thtn 01 kin cüa nhân dan 

gop nhu sau: Tuyn tránh QL.50 dr kin ma mai nên kt ni vao duâng 
huyn 86B. 

3. Phân giãi trInh và tiêp thu kin 

Uy ban nhân dan thành ph tip thu kin dóng gop cüa các phuang, xã 

và " kin dóng gop cüa nhân dan, giao PhOng Tài nguyen và Môi truang kêt hçp 

vai don vi tu vn chinh süa các ni dung có lien quan theo kin dóng gop. 

Ben canh do, Uy ban nhân dan thành ph6 giâi trInh mt s kin gop 
nhtr sau: 

- Không ma rng Trumg Tiêu h9c Lé Qu DOn theo kin gop cüa 
Phuang 4. 

- Quy hoach  dt giáo diic tnrang THCS tai  khu ph 8, phuang 5 diu 
chinh ten thành truang tiu hçc. 
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- Tnrng hçp Trir?mg Cao Dng Y t tinh Tiên Giang (ma rng): hüy bó 
dr an ma rng do nhiu näm không thirc hin dirge, ãnh hithng dn quyn sft 
diing dt cüa ngtthi dan. 

- Khu th thao duâi nithc xã Thai Sm: gift lai theo quy hoch d mai gçi 
du tu. 

- Quy hotch cong viên cay xanh tai  xA Trung An: gift nguyen theo hin 
trtng sft diing dt. 

- Du an Hoa viên nghia trang thành ph M Tho tti xâ M Phong: gift iti 

theo quy hotch d m?yi gçi d.0 tu. 

- Di vai kin gop cüa nhân dan trên Trang thông tin din tir thành phê 

M Tho: Tuyên tránh QL.50 dir kin ma mai nên kt ni vào duang huyn 86B: 

thirc t tuyn nay là tuyn dumg vành dai 2 dã có trong quy hoach chung cüa 
thành ph& nu diu chinh tuyn nay nti vào duang huyn 86B sê ãrih humg rt 

nhiu h dan nên gift nguyen theo quy hoch. 

Trên day là báo cáo tng hçrp và giâi trInh kin dóng gOp cüa nhân dan 

di vai Quy hotch sft diing dt aM nàm 2030 và k hotch sir ding dt nàm Mu 

cüa quy hotch sft diing dtt thành ph M Tho. Uy ban nhân dan thành ph báo 
cáo Sr Tài nguyen và Môi tnthng lam CG sa xem xét, thm djnh*' - 

No'i nhân: 
- Sà TN&MT (b/c); 
- CT, các PCT. UBND TP; 
- Phông TN&MT TP; 
- UBND các phtthng, xã; 
- VP HDND-UBND TP (dang tâi van ban); 
- Liru: VT, DD. ,{- 
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