
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

Số:           /UBND-KT&HT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Diễn Châu, ngày      tháng      năm 2023 
V/v lấy ý kiến hồ sơ đồ án Quy 

hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ 

dưỡng và thể thao phía Nam đường 

N2 tại huyện Diễn Châu thuộc KKT 

Đông Nam Nghệ An 

 

                   Kính gửi:  

                                    - Các ban Huyện uỷ, các ban HĐND huyện; 

                                    - UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

     - Công an huyện Diễn Châu;  

                          - Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu; 

     - Đồn Biên phòng Diễn Thành; 

     - Hạt Kiểm lâm Diễn Châu; 

     - Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện; 

     - Trung tâm y tế huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện,  

        Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm Văn hoá,  

        Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu; 

     - Công ty thuỷ lợi Bắc Nghệ An; 

     - Các đơn vị viễn thông: VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An,  

         Vietnammobie tại Nghệ An; 

     - UBND các xã Diễn Trung; Diễn An. 

Thực hiện Công văn số 05/KKT-QHXD ngày 03/01/2023 của Ban quản lý Khu 

Kinh tế Đông Nam Nghệ An về việc lấy ý kiến hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại 

huyện Diễn Châu thuộc KKT Đông Nam Nghệ An. Đến nay Ban quản lý Khu Kinh 

tế Đông Nam đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức triển khai hoàn thiện đồ án Quy 

hoạch (Có hồ sơ quy hoạch gửi kèm). 

Để có cơ sở hoàn thiện đồ án quy hoạch đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật, UBND huyện Diễn Châu kính đề nghị:  

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn liên quan nghiên cứu và cho 

ý kiến về nội dung của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, 

du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc KKT 

Đông Nam Nghệ An. 

2. Đề nghị Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông huyện Diễn Châu phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đăng tải công bố, công khai lấy ý kiến đồ án quy 
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hoạch trên Cổng thông tin điện tử huyện Diễn Châu. 

3. Giao UBND các xã Diễn Trung, Diễn An phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy 

hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư... có liên 

quan, tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về UBND huyện theo quy định hiện hành.  

4. Văn bản cho ý kiến đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu trước 

ngày 19/01/2023. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- BQL KKT Đông Nam (để b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ (để b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Mạnh Hiên 
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