
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:             /SKHĐT-TH Ninh Thuận, ngày         tháng  8  năm 2020 

V/v tham mưu triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

27/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

triển khai lập đồng thời các quy 

hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

 

 

 

      

              

                                 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  

Thực hiện công văn số 2807/UBND-KTTH ngày 7/8/2020 của UBND 

tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy 

hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo như sau: 

Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình 

thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch ngành quốc gia và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và Quyết 

định số 995/QĐ-TTG ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ 

cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trong tháng 8/2020. 

Đối với các Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch, thì triển khai lập quy hoạch theo đúng quy định của 

pháp luật về quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã 

được phê duyệt. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, các địa phương thực hiện 

nghiêm túc việc lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh có liên 

quan về nội dung quy hoạch theo quy định. Trường hợp có ý kiến khác nhau 

giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, báo cáo Hội đồng quy hoạch 

quốc gia xem xét, cho ý kiến. Định kỳ trước ngày 31/10 hàng năm, các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ và địa phương báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch thuộc 

phạm vi quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm 

quyền. 

Về phía tỉnh, trong thời gian tới triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 

mưu bám sát và triển khai thực hiện các nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo 
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của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/ CT-TTg ngày 27/7/2020; đồng thời 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo đối với những vướng mắc, khó khăn trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh. 

 Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VT 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đồng 
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