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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

Tiền Giang, ngày  09 tháng  5 năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị  

tại các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2017-2020 

 

 

Tiền Giang hiện có 10 đô thị gồm: 01 đô thị loại I, 02 đô thị loại IV (trong 

đó, thị xã Gò Công được Bộ Xây dựng thẩm định đề án công nhận đạt các tiêu 

chí đô thị loại III) và 07 thị trấn (thị trấn Chợ Gạo - huyện Chợ Gạo; thị trấn 

Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây; thị trấn Tân Hòa, thị trấn Vàm Láng huyện Gò 

Công Đông; thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành; thị trấn Mỹ Phước huyện Tân 

Phước; thị trấn Cái Bè huyện Cái Bè). 

Để công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, ngày 28/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị 

tại các huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2015-2020. 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và 

phân loại đơn vị hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế 

hoạch công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố 

giai đoạn 2017 – 2020, với các nội dung như sau: 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:  

I. MỤC TIÊU 

- Tổ chức thực hiện lập quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị 

theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. 

- Công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị, thực hiện mời 

gọi đầu tư xây dựng. 

- Kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, bảo đảm các khu 

đô thị được xây dựng đồng bộ đầy đủ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.  

- Tỷ lệ đô thị hóa các vùng của tỉnh đến năm 2020 khoảng 22%, phù hợp 

mục tiêu phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030.  

II. YÊU CẦU 
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- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy 

hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch 

phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch. 

- Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, 

hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực 

trong đô thị. 

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN HÀNG NĂM:  

I. NĂM 2017 

1. Thành phố Mỹ Tho 

- Lập Quy hoạch phân khu: Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Tây Bắc, 

Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Đông. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị phường 5, phường 6; 

hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị phường 10 trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt. 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: Khu đô thị hành chính - dịch 

vụ phía Đông Bắc; Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Tây. 

2. Thị xã Gò Công 

Hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị khu đô thị Bắc nội thị 

thị xã Gò Công, khu đô thị Nam nội thị thị xã Gò Công trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt. 

3. Thị xã Cai lậy 

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị xã Cai Lậy. 

- Hoàn chỉnh điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thị xã Cai Lậy trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

4. Huyện Cái Bè 

- Hoàn chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cái Bè trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt. 

- Hoàn chỉnh quy hoạch chung đô thị Thiên Hộ, đô thị An Hữu trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè.  

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Cái Bè. 

- Lập đề án công nhận thị trấn Cái Bè là đô thị loại V.  

5. Huyện Cai Lậy 

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bình Phú.  

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Bình Phú. 

6. Huyện Tân Phước  
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- Hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phú Mỹ. 

- Hoàn chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Mỹ Phước 

trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.   

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Mỹ Phước.  

- Lập đề án công nhận thị trấn Mỹ Phước là đô thị loại V. 

7. Huyện Châu Thành 

- Hoàn chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Hiệp trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt. 

- Hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Định, đô thị Vĩnh Kim.  

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Tân Hiệp. 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp.    

- Lập đề án công nhận thị trấn Tân Hiệp là đô thị loại V.  

8. Huyện Chợ Gạo  

- Hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bến Tranh. 

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Chợ Gạo.   

- Lập đề án công nhận thị trấn Chợ Gạo là đô thị loại V.  

9. Huyện Gò Công Tây 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Bình. 

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Vĩnh Bình .   

- Lập đề án công nhận thị trấn Vĩnh Bình là đô thị loại V.  

- Hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Bình, đô thị Đồng Sơn. 

10. Huyện Gò Công Đông 

- Hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Tân Tây trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị 

trấn Vàm Láng. 

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Tân Hòa.   

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Tân Hòa. 

- Lập đề án công nhận thị trấn Tân Hòa là đô thị loại V. 

11. Huyện Tân Phú Đông 

Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tân Phú Đông. 

II. NĂM 2018 

1. Thành phố Mỹ Tho 
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- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: Khu đô thị thương mại - dịch 

vụ phía Tây Bắc, Khu đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Đông. 

- Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho đến năm 2030. 

2. Thị xã Gò Công 

Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Gò Công đến năm 2030. 

3. Thị xã Cai Lậy 

Lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Cai Lậy đến năm 2030. 

4. Huyện Cái Bè 

Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Thiên Hộ, đô thị An Hữu. 

5. Huyện Cai Lậy 

Lập đề án công nhận đô thị Bình Phú là đô thị loại V. 

6. Huyện Châu Thành 

Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Định, đô thị Vĩnh Kim. 

7. Huyện Gò Công Tây 

Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Long Bình, đô thị Đồng Sơn. 

8. Huyện Gò Công Đông 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Vàm Láng. 

- Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Vàm Láng, đô thị 

Tân Tây. 

III. NĂM 2019 

1. Thị xã Cai Lậy 

Lập đề án công nhận thị xã Cai Lậy là đô thị loại III.  

2. Huyện Cái Bè 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị An Hữu, đô thị Thiên Hộ. 

- Lập đề án công nhận đô thị An Hữu là đô thị loại V.  

3. Huyện Tân Phước  

Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Phú Mỹ. 

4. Huyện Châu Thành 

- Lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Long Định, đô thị Vĩnh Kim. 

- Lập đề án công nhận đô thị Long Định, đô thị Vĩnh Kim là đô thị loại V.  

5. Huyện Chợ Gạo 

Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Tranh. 

6. Huyện Gò Công Đông 
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Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Tân Tây.  

7. Huyện Tân Phú Đông 

Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Tân Phú Đông.  

IV. NĂM 2020 

Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. 

1. Huyện Cái Bè 

Lập Quy hoạch chung đô thị Hòa Khánh.  

2. Huyện Cai Lậy 

- Lập Quy hoạch chung đô thị Mỹ Thành Nam. 

- Lập Quy hoạch chung đô thị Long Trung.  

3. Huyện Tân Phước 

- Lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ Phước. 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Phú Mỹ. 

4. Huyện Chợ Gạo 

- Lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Gạo. 

- Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Bến Tranh. 

5. Huyện Gò Công Tây 

Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Bình, đô thị Đồng Sơn. 

V. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Tổng kinh phí thực hiện:  43,855 tỷ đồng 

Trong đó: 

1. Kinh phí thực hiện năm 2017 là 14,445 tỷ đồng bao gồm:  

a) Kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu: 5,238 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Thương mại dịch vụ 

phía Tây Bắc: 2,71 tỷ đồng. 

- Kinh phí lập đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Công nghiệp dịch vụ 

phía Đông: 2,528 tỷ đồng. 

b) Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: 4,207 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị khu đô thị hành chính 

- dịch vụ phía Đông Bắc: 817,36 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị công 

nghiệp - dịch vụ phía Tây: 756,14 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè: 500 

triệu đồng. 
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- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Bình Phú: 326,55 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Mỹ Phước: 

500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp: 

500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Bình: 

307,67 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Tân Hòa: 500 

triệu đồng. 

c) Kinh phí lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: 3,2 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị xã Cai Lậy: 

400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Cái Bè: 

400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bình Phú: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Tân 

Hiệp: 400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Chợ 

Gạo: 400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Vĩnh 

Bình: 400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Tân Hòa: 

400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tân Phú Đông: 

400 triệu đồng. 

d) Kinh phí lập đề án phân loại đô thị: 1,8 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập đề án công nhận thị trấn Tân Hiệp là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận thị trấn Cái Bè là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận thị trấn Mỹ Phước là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận thị trấn Chợ Gạo là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận thị trấn Vĩnh Bình là đô thị loại V: 300 triệu đồng.  

- Kinh phí lập đề án công nhận thị trấn Tân Hòa là đô thị loại V: 300 triệu đồng.  

2. Kinh phí thực hiện năm 2018 là 13,4 tỷ đồng bao gồm:  

a) Kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị: 07 tỷ đồng gồm: 
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- Kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho: 03 tỷ đồng. 

- Kinh phí điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Gò Công đến năm 2030: 02 

tỷ đồng. 

- Kinh phí điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Cai Lậy đến năm 2030: 02 tỷ đồng. 

b) Kinh phí lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: 2,8 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Thiên Hộ: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị An Hữu: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Long Bình: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Đồng Sơn: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Vàm 

Láng: 400 triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tân Tây: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tân Phú Đông: 

400 triệu đồng. 

c) Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: 3,3 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Thương 

mại - Dịch vụ phía Tây Bắc - thành phố Mỹ Tho: 900 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Công 

nghiệp - Dịch vụ phía Đông - thành phố Mỹ Tho: 900 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Định: 500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Vĩnh Kim: 500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Vàm Láng: 

500 triệu đồng. 

d) Kinh phí lập đề án phân loại đô thị là 300 triệu đồng. 

Kinh phí lập đề án công nhận đô thị Bình Phú là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

3. Kinh phí thực hiện năm 2019 là 6,5 tỷ đồng bao gồm:  

a) Kinh phí lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: 1,6 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Phú Mỹ: 400 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Long Định: 400 

triệu đồng. 
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- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Vĩnh Kim: 400 

triệu đồng 

- Kinh phí lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Tranh: 400 

triệu đồng. 

b) Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: 2 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị An Hữu: 500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Thiên Hộ: 500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Tân Tây: 500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Tân Phú Đông: 500 

triệu đồng. 

c) Kinh phí lập đề án phân loại đô thị: 2,9 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập đề án công nhận thị xã Cai Lậy là đô thị loại III: 2 tỷ đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận đô thị An Hữu là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận đô thị Long Định là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

- Kinh phí lập đề án công nhận đô thị Vĩnh Kim là đô thị loại V: 300 triệu đồng. 

4. Kinh phí thực hiện năm 2020 là 9,51 tỷ đồng gồm:  

a) Kinh phí lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh: 

1,51 tỷ đồng. 

b) Kinh phí lập quy hoạch chung đô thị: 6 tỷ đồng 

- Kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Gạo: 1,2 tỷ đồng. 

- Kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỹ Phước: 1,2 tỷ đồng. 

- Kinh phí lập Quy hoạch chung đô thị Hòa Khánh: 1,2 tỷ đồng. 

- Kinh phí lập quy hoạch chung đô thị Mỹ Thành Nam: 1,2 tỷ đồng. 

- Kinh phí lập Quy hoạch chung đô thị Long Trung: 1,2 tỷ đồng. 

c) Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị: 2 tỷ đồng gồm: 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị  Long Bình: 500 triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đô thị Đồng Sơn: 500 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đô thị Phú Mỹ: 500 

triệu đồng. 

- Kinh phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đô thị Bến Tranh: 500 

triệu đồng. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Sở Xây dựng: 
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- Tổ chức lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. 

- Tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho tất cả các đô thị 

trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Thẩm định các đồ án quy hoạch chung đô thị. 

- Thẩm định đề án công nhận đô thị loại V. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định đề án 

công nhận đô thị loại I, II, III, IV. 

- Thẩm định chương trình phát triển đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Rà soát chương trình phát triển đô thị từng đô thị. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức lập quy hoạch chung các đô thị trình Sở Xây dựng thẩm định, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Tổ chức lập quy hoạch phân khu (đối với thành phố, thị xã). 

- Phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu. 

- Tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ký ban hành (đối với thành phố, thị xã), trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ký ban hành (đối với thị trấn). 

- Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị (đối với thành phố, thị xã) 

trình Sở Xây dựng thẩm định. 

- Tổ chức lập đề án phân loại đô thị. 

3. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 28/10/2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Căn cứ kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện hàng 

năm. Trường hợp các địa phương có nhu cầu lập quy hoạch chi tiết để kiểm soát 

quản lý phát triển đô thị, lập dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, lập 

thiết kế đô thị để quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị và các quy hoạch khác …, 

các địa phương có văn bản gửi Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh chủ trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT và PCT Phạm Anh Tuấn; 

- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC, GTVT, TN&MT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: PVP N.H.Đức; 

- Lưu: VT, ĐTXD(Khương). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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