
UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

Số:          /QLĐT 

V/v: Đề nghị tổ chức lấy ý kiến 

đối tượng chịu tác động trực 

tiếp về dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh điều chỉnh Quyết 

định số 15/20216/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2016 và Quyết định 

số 21/2016/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 của UBND tỉnh 

. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Mỹ, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng thị xã Phú Mỹ; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 3389/UBND-VP ngày 

14/7/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp về dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 15/20216/QĐ- UBND ngày 

09/5/2016 và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh 

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND thị xã báo cáo Sở Xây dựng, Phòng 

Quản lý đô thị đề nghị tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp về dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 15/20216/QĐ- UBND 

ngày 09/5/2016 và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND 

tỉnh như sau: 

- Văn phòng thị xã Phú Mỹ cho đăng tải thông tin dự thảo Quyết định điều 

chỉnh trên cổng thông tin điện tử thị xã để lấy ý kiến 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao thị xã thông tin dự thảo Quyết định 

điều chỉnh trên các hệ thống phát thanh và các phương tiện truyền thông thị xã 

- UBND các xã, phường tổ chức phát phiếu lấy ý kiến về nội dung dự thảo  

Quyết định điều chỉnh đến đối tượng chịu tác động trực tiếp (các các tổ chức, cá 

nhân, chủ đầu tư xây dựng công trình..) trên địa bàn; 

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến ngày 08/8/2022 và có Văn bản báo cáo kết 

quả ý kiến về phòng Quản lý đô thị trước ngày 10/8/2022.  

Rất mong Quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện. Mọi thắc mắc vui lòng 

liên hệ ông Đỗ Thanh Hùng - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị - Số điện thoại: 

0933.201.303./. 
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Gửi kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 

15/20216/QĐ- UBND ngày 09/5/2016 và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 

29/6/2016 của UBND tỉnh. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND thị xã (báo cáo); 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Nghĩa 
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