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THÔNG BÁO 

Lấy ý kiến về Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
 

Căn cứ Công văn số 2348/SKHĐT-TH ngày 09/8/2022 của Sở Kế hoạch và 

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

cá nhân liên quan đến quy hoạch. 

Thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, điểm c, khoản 5, Điều 32, 

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. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông 

báo lấy ý kiến đến Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị huyện, các tổ 

chức đóng chân trên địa bàn huyện, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan về Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

1. Nội dung lấy ý kiến: Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Hồ sơ xin ý kiến kèm theo gồm: (1) Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Kon 

Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Dự thảo Báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tỉnh; (3) Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy 

hoạch (Có mã QR code và link tải tài liệu kèm theo hoặc truy cập Trang thông 

tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, mục Công khai Đầu tư công\Quy hoạch 

tỉnh Kon Tum 2021-2030…). 

2. Hình thức lấy ý kiến 

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện: Việc lấy ý kiến bằng hình 

thức gửi hồ sơ, tài liệu. Các cơ quan đơn vị tham gia ý kiến trực tiếp vào 

Nhiệm vụ quy hoạch hoặc tham gia bằng văn bản… 

- Đối với cộng đồng dân cư: Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý 

quy hoạch trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 12, đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. Số điện thoại: 02603. 862.710. 

3. Thời gian lấy ý kiến 
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- Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 

18/8/2022 để tổng hợp, tham mưu theo quy định. 

- Ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý quy 

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

gửi văn bản góp ý tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum trước ngày 

20/8/2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo để các cơ quan, đơn vị và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện biết, tham gia ý kiến./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TC-KH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Trang 
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