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Số:           /TB-UBND 
 

               Hà Trung, ngày       tháng 9 năm 2020 
  

THÔNG BÁO 

Về việc xin ý kiến góp ý của cán bộ, nhân dân vào 

các Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung đến năm 2045;  

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, huyện Hà Trung 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng CHính 

phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2031, 

tầm nhìn đến 2045. 

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về lập quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 5562/UBND-CN, 

ngày 06/5/2020; chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Hà Long 

và đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 3334/UBND-

CN, ngày 19/3/2020. Đến nay, UBND huyện đã cơ bản hoàn thiện các nội dung 

của các đồ án Quy hoạch.  

Cả 03 Đồ án quy hoạch trên đều có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối 

với sự phát triển của huyện, cho nên cần phải được công khai rộng rãi, xin ý kiến 

đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhằm giúp cho các Đồ án có được 

tính khả thi cao, đem lại cho quê hương sự phát triển thịnh vượng và bền vững. 

UBND huyện trân trọng đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân dân và con 

em Hà Trung đang học tập, công tác, sinh sống ở trong và ngoài nước quan tâm 

giành tình cảm nghiên cứu và tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các Đồ 

án quy hoạch trên. 

 Các quy hoạch đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện, tại địa 

chỉ http//hatrung.thanhhoa.gov.vn.  

Mọi thông tin đóng góp xin liên hệ trực tiếp cho đại diện cơ quan thường 

trực xây dựng Đồ án, đồng chí Phùng Tiến Dũng - TP Kinh tế &Hạ tầng; SĐT: 

0918779196; Địa chỉ mail: phongnnht@gamil.com. 

Xin trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        KT. CHỦ TỊCH 

- Cổng TTĐT huyện;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

- CB, ĐV, ND trong huyện;    

- Con em Hà Trung trong và ngoài nước; 

- Lưu: VT, KTHT.                                                                            

          

                                                                                      Nguyễn Xuân Dũng 
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