
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:         /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2021 

V/v dự thảo Báo cáo quy hoạch 
tổng thể tỉnh Bình Định thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 
Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

 - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 2374/SKHĐT-TH ngày 13/12/2021 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc góp ý dự thảo báo cáo quy hoạch tổng 
thể tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch 
UBND thị xã có ý kiến như sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các 
xã, phường tham gia góp ý dự thảo Báo cáo quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Định 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Văn bản số 2374/SKHĐT-
TH ngày 13/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.  

 Các ý kiến tham gia gửi về UBND thị xã (qua phòng Tài chính – Kế 
hoạch), thời gian đến ngày 20/12/2021. 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị 
thực hiện. Đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND thị xã có ý kiến 
tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đảm bảo thời gian quy định.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các 
xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
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