
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 1502/UBND-KT&HT 
V/v yêu cầu góp ý kiến đối với hồ sơ 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện  

(lần 2). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày  01 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Các phòng: Kế hoạch - Tài chính; Văn hóa - Thông tin; 

Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục & Đào tạo; Kinh tế & Hạ Tầng; Ban 

Quản lý dự án huyện; Lao động&Thương binh xã hội; Chi cục thống kê; 

Nội vụ; Nông nghiệp & phát triển nông thôn. 

 
 

Ngày 08/5/2020, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc để thông qua Đồ 

án quy hoạch vùng huyện; Sau khi nhận được các ý kiến góp ý của Lãnh đạo, các 

phòng chuyên môn và các UBND xã, thị trấn; đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa và hoàn 

thiện Hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 

và gửi UBND huyện tiếp tục góp ý (lần 2); Để chuẩn bị các nội dung và hồ sơ 

thông qua Đồ án quy hoạch vùng huyện lần 2, UBND huyện giao: 

Các phòng ngành nói trên căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công 

nghiên cứu, góp ý Quy hoạch nêu trên (có hồ sơ quy hoạch gửi kèm) bằng văn 

bản và gửi về UBND huyện (qua phòng KT&HT) trước ngày 07/6/2020, nếu có 

nội dung cần làm việc trực tiếp với đơn vị tư vấn, đề nghị liên hệ phòng Kinh tế 

và Hạ tầng để bố trí làm việc;  

Phòng KT&HT tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, báo cáo UBND 

huyện xem xét, quyết định. 

Nhận được công văn, yêu cầu các phòng, ban có tên trên nghiêm túc thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 
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