
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THANH THUỶ 
 

Số:            /UBND-KT&HT 

V/v tham gia ý kiến góp ý vào 

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú 

Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Thanh Thủy, ngày        tháng  8  năm 2022 

Kính gửi:  

- Các phòng: Tài chính-KT, TN&MT, KT&HT; 

- Trung tâm Văn hóa thể thao DL và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ Văn bản số 1476/SKH&ĐT-THQH ngày 10/8/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú 

Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND huyện đã thông báo trên 

hệ thống quản lý văn bản về việc lấy ý kiến về quy hoạch đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn. 

 Để có cơ sở tổng hợp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các 

cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân trên địa bàn gửi về UBND huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp) trước ngày 30/8/2022 

- Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và truyền thông huyện đăng tải thông 

tin việc lấy kiến về Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 trên cổng thôn tin điện của huyện và hệ thống đài truyền thanh. 

(Hồ sơ Dự thảo Quy hoạch tỉnh được đăng tải địa chỉ: 

https://dpi.phutho.gov.vn/sokehoachdautuphutho/quyhoachtinhphutho). 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện (Ô Tân); 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

Dương Quốc Lâm 

 
 

https://dpi.phutho.gov.vn/sokehoachdautuphutho/quyhoachtinhphutho
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