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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1764/SKHĐT-TH ngày 14/7/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến góp ý về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại website: http://skhdt.hatinh.gov.vn/ để lấy ý kiến cộng đồng về Quy 

hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Luật Quy hoạch số 

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

- Căn cứ Khoản 5, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy 

hoạch. Để thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến về quy hoạch nêu trên, UBND 

huyện Nghi Xuân thông báo việc lấy ý kiến đến UBND các xã, thị trấn và các 

cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn về dự thảo Quy hoạch nêu trên. 

- Về các thức góp ý: Việc góp ý của cộng đồng dân cư và cá nhân có liên 

quan được thực hiện theo các hình thức sau: 

+ Góp ý quy hoạch trực tiếp trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại website: http://skhdt.hatinh.gov.vn/. 

+ Gửi văn bản góp ý trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh 

(Địa chỉ: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; 

Email: sokehoach@hatinh.gov.vn). 

Việc triển khai thực hiện nội dung trên rất quan trọng trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2030, tầm 
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nhìn đến năm 2050. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  

 

Bùi Việt Hùng 
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