
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TH   Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 

V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ 

quan, tổ chức và cá nhân liên quan 

về Quy hoạch tỉnh Kon Tum (lần 2) 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn 3560/SKHĐT-TH ngày 11/11/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân 

liên quan về Quy hoạch tỉnh Kon Tum (lần 2).  

UBND huyện thông báo đến UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn huyện triển khai, lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh Kon Tum theo 

quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ.  

Hồ sơ xin ý kiến gồm: (1) Dự thảo báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh 

Kon Tum; (2) Dự thảo Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Kon Tum; (3) Dự thảo 

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tỉnh Kon Tum; (4) 

Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch (Hồ sơ Quy hoạch tỉnh được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại đường dẫn: 

https://bit.ly/3NHDN7x (hoặc quét mã QR code kèm theo). 

Mọi ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân có thể góp 

ý trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc gửi 

văn bản góp ý gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện), 

trước ngày 19/11/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn 

quan tâm, triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./ 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT VHTT-DL&TT huyện (đăng tin); 

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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