
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 2428/SKHĐT-TH&QLQH 

V/v tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo  

Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ  

2021-2030, tầm nhìn 2050  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Nam Định, ngày 09 tháng 11 năm 2022 

             Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  

                              - Các Sở, ngành của tỉnh;   

                              - UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

                              - Các đơn vị, tổ chức có liên quan.                       

 

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, 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; Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Quy hoạch tỉnh Nam Định), đến nay Hồ sơ dự 

thảo Quy hoạch tỉnh Nam Định đã hoàn thành và đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh (mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Văn bản QPPL) để lấy ý 

kiến các Bộ, ngành Trung ương và tổ chức, đơn vị, Nhân Dân trong tỉnh.   

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh) 

trân trọng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các Sở, ngành; UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức quan tâm nghiên cứu Hồ sơ dự thảo 

Quy hoạch tỉnh Nam Định và có ý kiến đóng góp tham gia để tiếp tục hoàn 

thiện dự thảo quy hoạch.  

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 20/11/2022 để nghiên cứu tiếp thu; file văn bản đề nghị gửi về địa 

chỉ hộp thư công vụ: phongtonghop.khdt@namdinh.chinhphu.vn. 

Liên hệ chi tiết: Đ/c Phạm Bùi Thành Đạt - phòng Tổng hợp, QLQH; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư (tel: 0915261092);   

Trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Lưu: VT, TH&QLQH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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