ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2354/UBND-TCKH

Than Uyên, ngày 21 tháng 8 năm 2021

Về việc tham gia ý kiến vào Quy
hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện;
Điện lực Than Uyên.
Thực hiện Công văn số 2379/UBND-TH, ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh
về việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn thực hiện như sau:
1. Tập trung rà soát, tham gia ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các báo cáo nội dung tích hợp theo ngành
lĩnh vực phụ trách, trong đó trọng tâm nghiên cứu, rà soát tham gia ý kiến vào báo
cáo nội dung tích hợp về “Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian
phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Than
Uyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng thời chịu trách nhiệm
về những nội dung thuộc ngành lĩnh vực do đơn vị phụ trách. Riêng đối với UBND
các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai việc lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh đến
cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan theo Điểm c, d, Khoản 5, Điều 32 Nghị
định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ thông qua việc niêm yết,
tổ chức hội nghị hoặc phát phiếu điều tra.
(Dự thảo báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Than Uyên tại
mục Kinh tế - Chính trị, địa chỉ: http://thanuyen.laichau.gov.vn/kinh-te-chinh-tri/layy-kien-tham-gia-vao-quy-hoach-tinh-lai-chau-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-dennam-2050-1012.html).
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan đầu mối tổng hợp ý
kiến của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Văn bản tham gia ý kiến của
các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch
trước ngày 25/8/2021; Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp các ý kiến gửi về
UBND huyện trước ngày 27/8/2021.
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Đây là nội dung quan trọng được Tỉnh ủy - UBND tỉnh rất quan tâm, vì vậy,
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT; TCKH.
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