
 

 

 

 

 UBND TỈNH BÌNH THUẬN       

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    1924/SKHĐT-KH         Bình Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm hành chính công tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ quy định lấy ý kiến góp ý về quy hoạch tỉnh tại Điều 32 Nghị định 

số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quy hoạch; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề nghị như sau: 

1. Hiện nay, dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh theo đúng trình tự luật 

định, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2020-2025) 

cho ý kiến, đã lấy ý kiến Bộ Quốc phòng , Bộ Công an theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP nêu trên, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: Báo cáo quy hoạch (bản tổng hợp và tóm 

tắt), báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hệ thống bản đồ), đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan quan tâm có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 30/6/2022; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ mail 
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nhanlh@skhdt.binhthuan.gov.vn để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Quy 

hoạch tỉnh và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch. 

2. Đối với việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan: Theo 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:  

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo việc lấy ý kiến về 

quy hoạch đến Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa 

bàn; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy 

hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan; 

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

UBND các xã nghiên túc triển khai thực hiện theo đúng quy định nêu trên để tạo 

điều kiện cho cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tích cực 

tham gia góp ý. 

3. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

Trung tâm hành chính công tỉnh phối hợp đăng tải thông tin việc lấy ý kiến về 

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ https://skhdt.binhthuan.gov.vn. 

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Ông Lê Hoàng Nhân – Trưởng phòng Tổng 

hợp, Quy hoạch, Kế hoạch – Sở Kế hoạch và Đầu tư – SĐT: 0918783089.) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp, tham 

gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Báo Bình Thuận (phối hợp); 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (phối hợp); 

- Lưu: VT. KH (Huyền 6). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Võ Đức Tuấn 

 

https://skhdt.binhthuan.gov.vn/
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