
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:          /UBND-VP
V/v tham mưu triển khai Công văn số 
1598/SXD-QHPTĐT ngày 20/10/2021 

của Sở Xây dựng

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

 Tứ Kỳ, ngày         tháng 10  năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Kinh tế&Hạ tầng;
- Trưởng các phòng: TN&MT, NN&PTNT, TC-KH;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1598/SXD-QHPTĐT ngày 20/10/2021 của Sở 
Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch 
chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; lập quy hoạch chung thị trấn, 
quy hoạch chung xây dựng xã;

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao phòng Kinh tế&Hạ tầng chủ trì, phối hợp với với các ngành: Tài 
nguyên&Môi trường, Nông nghiệp&PTNT, Tài chính- Kế hoạch và UBND các 
xã, thị trấn có trách nhiệm tham mưu UBND huyện triển khai nội dung Công 
văn số 1598/SXD-QHPTĐT ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng (Có văn bản 
kèm theo).

Yêu cầu nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
-Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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