
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Số: 1019/SKH&ĐT-THQH 

 V/v cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ 

đạo của tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Nam Định 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Nam Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019 

                               

Kính gửi: ……………………………………………………. 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; 

Căn cứ 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; Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;  

Thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Nam 

Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Trong đó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường 

trực của Ban Chỉ đạo. 

Để có căn cứ tham mưu với Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Tổ 

giúp việc của Ban chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý cơ 

quan cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo (Bao gồm các thông tin: Họ 

và tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ). Văn bản cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/7/2019 để kịp thời tổng hợp, báo 

cáo Trưởng Ban chỉ đạo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị./.            

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, THQH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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