
     
                   Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

                                             huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ. 

 

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022; Theo đề 

nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 4853/UBND-KTTH ngày 

27/9/2022 về việc đề nghị tham gia ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng 

Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Để đánh giá một cách có hệ thống; đồng thời mang tính đại diện toàn dân 

trong việc xây dựng tỉnh nhà nói chung và địa phương nói riêng, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ nghiên cứu tài liệu, có báo cáo tham luận trình 

bày tại Hội nghị phản biện trên theo phụ lục phân công kèm theo; đồng thời gửi bài 

tham luận về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - 

Pháp luật) trước ngày 18/10/2022 và gửi qua địa chỉ Email: 

quangtrungmt.qng@gmail.com). 

 Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu phản biện xã hội đối với dự thảo “Quy hoạch tỉnh 

Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: https://www.quangngai.gov.vn 

và  Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại đường Link 

https://skhdt.quangngai.gov.vn/web/so-ke-hoach-va-dau-tu/lay-y-kien-quy-hoach-

tinh-quang-ngai-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050;  

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn và thị 

xã Đức Phổ phối hợp thực hiện. 

Nơi nhận:         
- Như kính gửi;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban MTTQ VN tỉnh;                                                     

- Lưu VT, Ban DC-PL.                                                                              
                                                                                    

 

 
                                                                          

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Minh 
 

 

 
 

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM         

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /MTTQ - BTT 
V/v viết bài tham luận 

 tại Hội nghị phản biện xã hội. 
                                

         Quảng Ngãi, ngày       tháng 10  năm 2022 
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