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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng 
đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Đơn vị Thường trực Hội đồng lập quy 

hoạch - đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự 
thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (Quy hoạch tỉnh) theo nhiệm vụ Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 09/6/2020, 

Ngày 05/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh; ngày 06/4/2022, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1343/UBND-THNV xin ý kiến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh theo quy định tại 
điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; đồng thời 

tham mưu tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các 
chuyên gia về quy hoạch tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngày 13/5/2022). Đến hết 

ngày 26/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến đóng góp của 55 cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (bao gồm các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 

các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), các chuyên gia…). 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối 
hợp với đơn vị liên danh tư vấn nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung và giải 

trình các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh. 

(Đính kèm Phụ lục tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp 

đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh – Chủ tịch Hội 

đồng lập Quy hoạch tỉnh nắm; đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 
hỗ trợ đăng tải nội dung tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp 

đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh trên cổng thông tin điện tử theo quy định 
tại điểm đ, khoản 5, Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2022 của 

Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Thành viên Hội đồng lập QH tỉnh; 
- Thành viên BQL Dự án QH tỉnh; 
- Ban Biên tập Cổng TTĐT (VP UBND tỉnh); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Cổng TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, THKTKG.L.40 
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Vương Hải Khoa 
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