
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:         /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày          tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
 V/v tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân có liên quan vào 

dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Bảo vệ môi trường ngày 
11/11/2020; 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 442/QĐ-TTg ngày 
25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải 
Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Quy hoạch tỉnh Hải 
Dương), đến nay dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương đã được xây dựng hoàn thành.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ 
chức, cộng đồng và cá nhân có liên quan vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương, cụ 
thể như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân có liên quan nghiên 
cứu, tham gia ý kiến vào nội dung của dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương.

- Dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 
Dương, có địa chỉ http://sokhdt.haiduong.gov.vn/ và trang thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân huyện Thanh Miện, có địa chỉ: http://thanhmien.haiduong.gov.vn; bao 
gồm: báo cáo quy hoạch, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hệ thống sơ đồ, 
bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch.

- Ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân có liên quan, 
đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 58 Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đồng thời gửi file dữ liệu điện tử về 
địa chỉ email: sokehoachvadautu34@gmail.com trước ngày 31/8/2022 để tổng hợp.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng đăng tải thông báo và toàn bộ hồ sơ, tài liệu lên trang thông tin điện tử của 
UBND huyện Thanh Miện.

3. Giao Đài phát thanh huyện thông báo rộng rãi về hình thức, địa chỉ, thời 
gian tiếp nhận ý kiến tham gia vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương tới toàn thể 
nhân trong huyện biết và tham gia trên hệ thống loa truyền thanh, với thời lượng phát 
07 ngày liên tiếp.

4. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm đăng tải toàn bộ hồ sơ và thông tin 
việc lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương trên cổng thông tin điện tử và 
hệ thống loa truyền thanh của UBND cấp xã (có file hồ sơ đính kèm).

http://sokhdt.haiduong.gov.vn/
http://thanhmien.haiduong.gov.vn
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Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện đề nghị các cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng và cá nhân có liên quan tích cực nghiên cứu, tham gia; đề nghị các cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (BC);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT (15b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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